
 

 

ALCINO COSTA LEME 

 

 

 

 

 

 

Estudo comparativo entre duas estratégias de ventilação 

mecânica, protetora e convencional, no pós-operatório 

imediato de cirurgia cardíaca 

 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de Doutor em Ciências 

Programa de Anestesiologia 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Filomena Regina 

Barbosa Gomes Galas 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

reprodução autorizada pelo autor 

   

                       Leme, Alcino Costa 

       Estudo comparativo entre duas estratégias de ventilação mecânica, protetora e 

convencional, no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca  /  Alcino Costa Leme.  -

-  São Paulo, 2016. 

 

 Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Programa de  Anestesiologia. 

 

 Orientadora: Filomena Regina Barbosa Gomes Galas.  
      
   
 Descritores:  1.Respiração artificial  2.Cirurgia torácica  3.Lesão pulmonar  

4.Fisioterapia  5.Período pós-operatório  6.Estudo comparativo 

 

  

 

 

 USP/FM/DBD-169/16  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória



Dedicatória 

 

 

 

Aos meus queridos Pais, Pedro Costa Leme (in memoriam) e Gilda Ferronato 

Costa Leme, pelos ensinamentos e valores passados e pelo apoio 

incondicional. 

 

Aos meus filhos Pedro Azevedo Marques Costa Leme e Luísa Azevedo 

Marques Costa Leme, minhas fontes de inspiração, motivação e razão de 

toda essa luta. 

 

Aos meus queridos irmãos Luíz Carlos Costa Leme, Maria Ângela Costa Leme 

Patroni, Márcia Aparecida Costa Leme Galimberti e Fausto Costa Leme, pela   

vibração continua e por sonharem comigo este sonho.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos



Agradecimentos 

 

 

 

À Deus, o grande Arquiteto do Universo, por ter me dado a sabedoria, 

paciência, perseverança, saúde e conforto espiritual principalmente naqueles 

momentos mais difíceis desta jornada. 

 

À Professora Doutora Filomena Regina Gomes Galas, minha orientadora, 

exemplo de dedicação aos pacientes, pela amizade, confiança, e pela 

oportunidade de realizar este estudo. 

 

À Professora Doutora Ludhmila Abrahão Hajjar pela amizade, pelo exemplo 

científico e de conhecimento médico, pela dedicação, incentivo,e por sonhar 

comigo este sonho durante a realização deste projeto. 

 

Ao Professor Doutor Marcelo de Brito Passos Amato pela generosidade, 

pelo aprendizado, pelo exemplo de humildade e por seu imensurável 

conhecimento científico. 

 



Agradecimentos 

 

 

Às Doutoras Maria Ignêz Zanetti Feltrim e Emília Nozawa, Diretora e 

Chefe do Serviço de Fisioterapia do InCor, pela oportunidade de 

aprendizado desde o Aprimoramento, pelo trabalho, apoio incondicional e 

por não medirem esforços para que eu a realizasse este estudo. 

 

À Júlia Fukushima pela análise estatística e por toda sua participação em 

todas as fases deste projeto 

 

À Dra. Márcia Volpe que idealizou e sonhou junto comigo este projeto, 

tornando possível no início a sua realização. 

 

À Vera Regina de Moraes Coimbra, Rafael de Moraes Ianotti e Clarice 

Shiguemi Hashizumi, companheiros de jornada, pela amizade, competência e 

contribuição durante toda a fase de coleta de dados. 

 

À Dra. Roberta Ribeiro pela parceria, incentivo e apoio nas avaliações 

radiológicas. 

 



Agradecimentos 

 

 

À Vânia Rui Sachetti de Oliveira Dias, por acreditar e investir no início da 

minha carreira e pelo apoio, sobretudo naqueles momentos mais difíceis da 

vida. 

 

À Natália Olivar Debs, Aline Barqueta Ricci, Leandro Teixeira Saraiva, 

Luana Nobre de Abrel Carvalho, Karine Franciele Toldo, Rosimeire Marcos 

Felisberto, Rafael Saucedo Domingues, Pollyanny Lilian Figueiredo, Marina 

Boa Vista de Freitas, Mayson Laércio de Araújo Souza, Ingrid Gomes 

Rodrigues Vieira e Suellen Keyla de Souza Lima Bicalho, aprimorando/as do 

Serviço de Fisioterapia do InCor de 2009 a 2013 que tanto contribuíram 

nas coletas de dados e tabulações ao longo de todos estes anos. 

 

A todos os meus amigos e companheiros de trabalho do Serviço de 

Fisioterapia InCor-HCFMUSP, pela compreensão, incentivo e apoio em todos 

os momentos. 

 

Aos cirurgiões e anestesiologistas do Instituto do Coração por toda sua 

competência e dedicação aos pacientes. 



Agradecimentos 

 

 

 

Aos profissionais da enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica 

do InCor, pela dedicação, compreensão, ajuda e apoio em todos os 

momentos. 

 

Aos médicos da Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica do Instituto do 

Coração, que tornaram possível e deram todas as condições para a 

realização deste estudo.  

 

Aos amigos e colegas não citados por nomes, mas que em algum momento 

fizeram e fazem parte da minha vida e que me ajudaram e ajudam a 

construir quem eu sou. 

 

Aos pacientes que participaram do estudo, sem os quais não seria possível a 

sua realização, pela confiança depositada e por entenderem que estariam 

contribuindo com a melhora constante com os cuidados de saúde.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normatização adotada



Normatização adotada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento de sua 

publicação: 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors (Vancouver). 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e Documentação. 

Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. Elaborado por Anneliese 

Carneiro da Cunha, Maria Julia de A.L.Freddi, Maria F.Crestana, Marinalva de Souza 

Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 3ª ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e 

Documentação; 2011. 

Abreviatura dos títulos e periódicos de acordo com Lista of Journals Indexed in Index 

Medicus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário



Sumário 

 

 

 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 LISTA DE TABELAS  

 LISTA DE FIGURAS  

 LISTA DE QUADROS  

 RESUMO  

 ABSTRACT  

1 INTRODUÇÃO............................................................................... 01 

2 REVISÃO DA LITERATURA........................................................ 05 

3 OBJETIVOS.................................................................................. 15 

3.1 Desfechos...................................................................................... 16 

3.1.1 Desfecho Primário......................................................................... 16 

3.1.2 Desfechos Secundários................................................................ 16 

4 MÉTODOS......................................................................................... 17 

4.1 Desenho do estudo e estratégia de tratamento............................ 18 

4.2 Critérios de Inclusão...................................................................... 19 

4.3 Critérios de exclusão..................................................................... 20 

4.4 Pacientes....................................................................................... 25 

4.5 Procedimentos cirúrgicos e anestésicos....................................... 27 

4.6 Instrumento de coleta de dados.................................................... 29 

4.6.1 Coleta de dados............................................................................ 30 

4.6.1.1 Pré-operatória................................................................................ 30 

4.6.1.2 Intra-operatória............................................................................. 30 

4.6.1.3 Pós-operatória............................................................................... 30 

4.6.1.4 Período de intervenção................................................................. 31 

4.6.1.4.1 Monitorização hemodinâmica e respiratória.................................. 31 

4.6.1.4.2 Obtenção da curva pressão-volume (curva P-V).......................... 32 

4.7 Definição das complicações clínicas............................................ 35 



Sumário 

 

 

4.7.1 Complicações pulmonares............................................................ 35 

4.7.2 Classificação radiológica das complicações pulmonares.............. 36 

4.8 Escores de risco............................................................................ 42 

5 RESULTADOS............................................................................... 43 

5.1 Analise Estatística.......................................................................... 44 

5.2 Amostra do estudo........................................................................ 45 

5.2.1 Pressão arterial sistólica (PAS) no momento basal, ao final do 

1º, 2º e 3º ciclo da 1º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 5º minuto do 

término da manobra...................................................................... 

 

 

59 

5.2.2 Pressão arterial diastólica (PAD) no momento basal, ao final do 

1º, 

término da manobra...................................................................... 

 

 

61 

5.2.3 Pressão arterial média (PAM) no momento basal, ao final do 1º,    

2º e 3º ciclo da 1º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 5º minuto do término 

da manobra................................................................................... 

 

 

63 

5.2.4 Frequência Cardíaca (FC) no momento basal, ao final do 1º, 2º 

e 3º ciclo da 1º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 5º minuto do término da 

manobra........................................................................................ 

 

 

65 

5.2.5 Saturação venosa de oxigênio (SvO2) no momento basal e após 

4 horas da admissão na UTI......................................................... 
 

67 

5.2.6 Pressão arterial sistólica (PAS) após 4 horas da admissão na 

UTI, ao final do 1º, 2º e 3º ciclo da 2º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 

5º minutos do término da manobra............................................... 

 

 

69 

5.2.7 Pressão arterial diastólica (PAD) após 4 horas da admissão na 

UTI, ao final do 1º, 2º e 3º ciclo da 2º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 

5º minutos do término da manobra............................................... 

 

 

71 

5.2.8 Pressão arterial média (PAM) após 4 horas da admissão na 

UTI, ao final do 1º, 2º e 3º ciclo da 2º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 5º 

minutos do término da manobra.................................................... 

 

 

73 

5.2.9 Frequência Cardíaca (FC) após 4 horas da admissão na UTI, ao 

final do 1º, 2º e 3º ciclo da 2º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 5º 

minutos do término da manobra................................................... 

 

 

75 

5.3 Avaliação da oxigenação sanguínea............................................. 77 



Sumário 

 

 

5.3.1 Relação entre a pressão arterial de oxigênio e a fração 

inspirada de oxigênio (PaO2/FiO2) no momento da admissão na 

UTI, após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas admissão e 

após 15 minutos da 2º MRA.......................................................... 

 

 

 

77 

5.3.2 Pressão parcial de oxigênio no sangue arterial no momento da 

admissão na UTI, após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas 

admissão e após 15 minutos da 2º MRA...................................... 

 

 

79 

5.3.3 Saturação periférica de oxigênio no sangue arterial no momento 

da admissão na UTI, após a 1º MRA, após 4 horas admissão e 

após 15 minutos da 2º MRA......................................................... 

 

 

81 

5.3.4 Saturação periférica de oxigênio < 90% em ar ambiente, após 5 

minutos na posição sentada no período da manhã, durante o 1⁰, 

2⁰, 3⁰, 4⁰ e 5⁰ dia do pós-operatório na UTI ou Unidades de 

Internação...................................................................................... 

 

 

 

83 

5.3.5 Saturação periférica de oxigênio (SpO2%) em ar ambiente, após 

5 minutos na posição sentada no período da manhã, durante o 

1⁰, 2⁰, 3⁰, 4⁰ e 5⁰ dia do pós-operatório na UTI ou Unidades de 

Internação..................................................................................... 

 

 

 

85 

5.3.6 Pressão parcial do dióxido de carbono no sangue arterial no 

 

 

 

87 

5.4 Mecânica respiratória.................................................................... 90 

5.4.1 Pressão de pico de vias aéreas no momento da admissão na 

UTI, após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e após 15 

minutos da 2º MRA....................................................................... 

 

 

90 

5.4.2 Pressão de platô de vias aéreas no momento da admissão na 

UTI, após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e após 15 

minutos da 2º MRA....................................................................... 

 

 

92 

5.4.3 Complacência pulmonar estática no momento da admissão na 

UTI, após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e após 15 

minutos da 2º MRA....................................................................... 

 

 

94 

5.4.4 Resistência expiratória de vias aéreas no momento da 

admissão na UTI, após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e 

após 15 minutos da 2º MRA......................................................... 

 

 

96 

5.4.5 Resistência inspiratória de vias aéreas no momento da 

admissão na UTI, após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e 
 



Sumário 

 

 

após 15 minutos da 2º MRA......................................................... 98 

5.4.6 Driving Pressure – (Pressão de Platô das vias aéreas, subtraído 

dos valores da PEEP) no momento da admissão na UTI, após 

15 minutos da 1º MRA, após 4 horas e após 15 min da 2º MRA. 

 

 

100 

5.4.7 Fluxo inspiratório de vias aéreas no momento da admissão na 

UTI, após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e após 15 

minutos da 2º MRA....................................................................... 

 

 

102 

5.4.8 Fluxo expiratório de vias aéreas no momento da admissão na 

UTI, após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e após 15 

minutos da 2º MRA....................................................................... 

 

 

104 

5.4.9 Curva pressão x volume (P-V) dos Grupos Convencional e 

Intensivo no momento da admissão na UTI e após 4 horas......... 

 

106 

6 DISCUSSÃO.................................................................................. 109 

7 CONCLUSÕES.............................................................................................. 119 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................. 121 

9 APÊNDICE......................................................................................  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listas



Lista de figuras 

 

 

Figura 1 Fluxograma do estudo............................................................... 26 

Figura 2 Desenho do estudo com os tempos de avaliação e coleta de 

dados......................................................................................... 

 

34 

Figura 3 Avaliação do grau de complicação pulmonar por meio da 

divisão da imagem dos raios x de tórax em quadrantes........... 

 

39 

Figura 4 Curva de Kaplan-Meier avaliando a probabilidade de alta 

hospitalar nos pacientes submetidos à estratégia 

convencional ou intensiva de recrutamento alveolar................ 

 

 

52 

Figura 5  Representação gráfica da pior complicação pulmonar e da 

complicação pulmonar diária avaliadas durante os 5 

primeiros dias de pós operatório............................................... 

 

 

58 

Figura 6  Representação gráfica da PAS ao longo do tempo.................... 60 

Figura 7 Representação gráfica da PAD ao longo do tempo.................. 62 

Figura 8  Representação gráfica da PAM ao longo do tempo................... 64 

Figura 9  Representação gráfica da FC ao longo do tempo.................... 66 

Figura 10 Representação gráfica da saturação venosa de oxigênio ao 

longo do tempo.......................................................................... 

 

68 

Figura 11 Representação gráfica da PAS ao longo do tempo.................. 70 

Figura 12 Representação gráfica da PAD ao longo do tempo  ................ 72 

Figura 13 Representação gráfica da PAM ao longo do tempo................. 74 

Figura 14 Representação gráfica da FC ao longo do tempo.................... 76 

Figura 15 Representação gráfica da Relação (PaO2/FiO2) ao longo do 

tempo........................................................................................ 

 

78 

Figura 16 Representação gráfica da (PaO2) ao longo do tempo.............. 80 

Figura 17 Representação gráfica da (SpO2) durante a manobra de  



Lista de figuras 

 

 

recrutamento alveolar................................................................ 82 

Figura 18 Representação gráfica da (%) pacientes com SpO2%< 90% 

ar ambiente ao longo do tempo................................................. 

 

84 

Figura 19 Representação gráfica da (SPO2)em ar ambiente ao longo do 

tempo........................................................................................ 

 

86 

Figura 20 Representação gráfica dos pacientes (%) com (SPO2)≤ 90% 

em ar ambiente ao longo do tempo........................................... 

 

87 

Figura 21 Representação gráfica da (PaCO2) ao longo do tempo............ 89 

Figura 22 Representação gráfica da pressão de pico de vias aéreas ao 

longo do tempo.......................................................................... 

 

91 

Figura 23 Representação gráfica da pressão de platô de vias aéreas ao 

longo do tempo.......................................................................... 

 

93 

Figura 24 Representação gráfica da complacência pulmonar estática ao 

longo do tempo.......................................................................... 

 

95 

Figura 25 Representação gráfica da resistência expiratória de vias 

aéreas ao longo do tempo......................................................... 

 

97 

Figura 26 Representação gráfica da resistência inspiratória de vias 

aéreas ao longo do tempo......................................................... 

 

99 

Figura 27 Representação gráfica da driving pressure ao longo do tempo 101 

Figura 28 Representação gráfica do fluxo inspiratório de vias aéreas ao 

longo do tempo.......................................................................... 

 

103 

Figura 29 Representação gráfica do fluxo expiratório de vias aéreas ao 

longo do tempo.......................................................................... 

 

104 

Figura 30 Representação gráfica da curva pressão versus volume do 

Grupo Convencional no momento da admissão na UTI e 

após 4 horas.............................................................................. 

 

 

108 



Lista de figuras 

 

 

Figura 31 Representação gráfica da curva pressão versus volume do 

Grupo Intensivo no momento da admissão na UTI e após 4 

horas......................................................................................... 

 

 

108 



Lista de tabelas 

 

 

Tabela 1 Características pré-operatórias (antropométricas, clínicas e 

laboratoriais) dos pacientes submetidos à estratégia 

convencional ou intensiva de recrutamento alveolar (2.009 – 

2.013)........................................................................................ 

 

 

 

47 

Tabela 2 Características do período intra-operatório dos pacientes 

submetidos à estratégia convencional ou intensiva de 

recrutamento alveolar  (2.009 – 2.013)..................................... 

 

 

49 

Tabela 3 Resultados da análise dos desfechos ajustado e não-

ajustado, dos pacientes submetidos à estratégia 

convencional ou intensiva de recrutamento alveolar  (2.009 – 

2.013)........................................................................................ 

 

 

 

51 

Tabela 4 Complicações respiratórias dos pacientes submetidos a 

estratégia convencional ou intensiva de recrutamento 

alveolar (2.009 – 2.013)............................................................ 

 

 

55 

Tabela 5  Complicações respiratórias dos pacientes submetidos à 

estratégia convencional ou Intensiva de recrutamento 

alveolar (2.009 – 2.013) – continuação..................................... 

 

 

56 

Tabela 6  Escore de complicação pulmonar dos pacientes submetidos à 

estratégia convencional ou Intensivo de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013)........................................................................... 

 

 

57 

Tabela 7 Pressão arterial sistólica dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013).......................................................................... 

 

 

59 

Tabela 8  Pressão arterial diastólica dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013)........................................................................... 

 

 

61 

Tabela 9  Pressão arterial média dos pacientes submetidos à estratégia 

Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 

2.013)........................................................................................ 

 

 

63 



Lista de tabelas 

 

 

Tabela 10 Frequência cardíaca dos pacientes submetidos à estratégia 

Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 

2.013)........................................................................................ 

 

 

65 

Tabela 11 Saturação venosa de oxigênio dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013).......................................................................... 

 

 

67 

Tabela 12 Pressão arterial sistólica dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013).......................................................................... 

 

 

69 

Tabela 13 Pressão arterial diastólica dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013).......................................................................... 

 

 

71 

Tabela 14 Pressão arterial média dos pacientes submetidos à estratégia 

Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 

2.013)........................................................................................ 

 

 

73 

Tabela 15 Frequência cardíaca dos pacientes submetidos à estratégia 

Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 

2.013)........................................................................................ 

 

 

75 

Tabela 16 Relação PaO2/FiO2dos pacientes submetidos à estratégia 

Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 

2.013)........................................................................................ 

 

 

77 

Tabela 17 Pressão parcial de oxigênio no sangue arterial (PaO2) dos 

pacientes submetidos à estratégia Intensivo ou convencional 

de ventilação mecânica (2.009 – 2.013)................................... 

 

 

79 

Tabela 18 Saturação periférica de oxigênio (%) dos pacientes 

submetidos à estratégia Intensivo ou Convencional de 

ventilação mecânica (2.009 – 2.013)........................................ 

 

 

81 

Tabela 19 Saturação periférica de oxigênio < 90% em ar ambiente  (%)  



Lista de tabelas 

 

 

dos pacientes submetidos à estratégia Intensivo ou 

Convencional de ventilação mecânica (2.009 – 2.013)........... 

 

83 

Tabela 20 Saturação periférica de oxigênio (SpO2%) em ar ambiente 

dos pacientes submetidos à estratégia Intensivo ou 

Convencional de ventilação mecânica (2.009 – 2.013)........... 

 

 

85 

Tabela 21 Pressão parcial do dióxido de carbono no sangue arterial 

(PaCO2) dos pacientes submetidos à estratégia Intensivo ou 

convencional de ventilação mecânica (2.009 – 2.013)........... 

 

 

88 

Tabela 22 Pressão de pico de vias aéreas dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013).......................................................................... 

 

 

90 

Tabela 23 Pressão de platô de vias aéreas dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013).......................................................................... 

 

 

92 

Tabela 24 Complacência pulmonar estática dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013).......................................................................... 

 

 

94 

Tabela 25 Resistência expiratória de vias aéreas dos pacientes 

submetidos à estratégia Intensivo ou convencional de 

ventilação mecânica (2.009 – 2.013)........................................ 

 

 

96 

Tabela 26 Resistência inspiratória de vias aéreas dos pacientes 

submetidos à estratégia Intensivo ou convencional de 

ventilação mecânica (2.009 – 2.013)........................................ 

 

 

98 

Tabela 27 Driving Pressure - (Pressão Platô – PEEP)dos pacientes 

submetidos à estratégia Intensivo ou convencional de 

ventilação mecânica (2.009 – 2.013)........................................ 

 

 

100 

 

Tabela 28 Fluxo inspiratório de vias aéreas dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

 

 

 



Lista de tabelas 

 

 

(2.009 – 2.013).......................................................................... 102 

Tabela 29 Fluxo expiratório de vias aéreas dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013).......................................................................... 

 

 

104 

Tabela 30 Ramo inspiratório da curva pressão versus volume no 

momento da admissão na UTI e após 4 horas dos pacientes 

submetidos à estratégia Intensivo ou convencional de 

ventilação mecânica (2.009 – 2.013)........................................ 

 

 

 

106 

Tabela 31 Ramo expiratório da curva pressão versus volume no 

momento da admissão na UTI e após 4 horas dos pacientes 

submetidos à estratégia Intensivo ou convencional de 

ventilação mecânica (2.009 – 2.013)........................................ 

 

 

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de quadros 

 

 

Quadro 1 Relação entre os fatores fisiopatológicos, o colapso pulmonar 

e as complicações pulmonares pós-operatórias....................... 

 

09 

Quadro 2 Escore de complicação pulmonar pós-operatório..................... 35 

 



Lista de abreviaturas, símbolo e siglas 

 

 

ANOVA Análise de Variância  

CAPPesq Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

CEC Circulação extracorpórea 

Cest Complacência estática 

cm Centímetros 

cmH2O Centímetros de água 

CPAP 
Continuous Positive Airway Pressure (pressão positiva contínua nas vias 

aéreas) 

CPPO Complicações pulmonares pós-operatória 

CPT Capacidade pulmonar total 

CRF Capacidade residual funcional 

CV Capacidade vital 

CVF Capacidade vital forçada 

DAC Doença arterial coronariana 

DC Débito cardíaco 

dL Decilitro 

DM Diabetes mellitus 

DP Desvio padrão 

DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica 

EPAP Expiratory Positive Airway Pressure (pressão positiva expiratória) 

et al. e outros 

EuroSCORE European system for cardiac risk 

FC Frequência cardíaca 

FiO2 Fração inspirada de oxigênio 

g Grama 

g/h Grama por hora 

h Hora 

H2O Água 

Hb Hemoglobina 



Lista de abreviaturas, símbolo e siglas 

 

 

HCFMUSP 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo 

HR Hazardratio 

Ht Hematócrito 

IC 95% Intervalo de confiança de 95% 

IMC Índice de Massa Corpórea 

InCor Instituto do Coração 

irpm Incursão respiratória por minuto 

Kg  Quilogramas 

Kg/m
2
 Quilograma por metro quadrado 

L Litros 

L/min/m
2
 Litro por minuto por metro quadrado 

LPA Lesão pulmonar aguda 

LPIVM Lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica 

m Metro 

m
2
 Metros quadrados 

mg/dL Miligrama por decilitro 

mg/Kg Miligrama por quilograma 

min Minutos 

mL Mililitros 

mL/cmH2O Mililitros por centímetro de água 

mL/Kg Mililitro por quilo 

mm Milímetro 

mm
3
 Milímetro cúbico 

mmHg Milímetros de mercúrio 

mmol Milimol 

MRA Manobras de recrutamento alveolar 

ng/mL Nanograma por mililitro 

NYHA New York Heart Association 



Lista de abreviaturas, símbolo e siglas 

 

 

OR Odds Ratio ou razão de chances 

P Probabilidade de significância 

PaCO2 Pressão arterial de dióxido de carbono 

PAD Pressão arterial diastólica 

PAM Pressão arterial média 

PaO2 Pressão arterial de oxigênio 

PaO2/FiO2 Relação da pressão arterial de oxigênio pela fração inspirada de oxigênio 

PAS Pressão arterial sistólica 

PEEP Pressão positiva expiratória final 

PPICO Pressão de pico 

PPLATÔ Pressão de platô 

Profa. Professora 

PVC Pressão venosa central 

PvO2 Pressão venosa de oxigênio 

RM Revascularização do miocárdio 

RVA Resistência da via aérea 

SaO2 Saturação arterial de oxigênio 

SC Superfície corpórea 

SDRA Síndrome do desconforto respiratório agudo 

SMIV Ventilação mandatória intermitente sincronizada 

SOFA Sequential Organ Failure Assessment 

SvO2 Saturação venosa mista de oxigênio 

TCA Tempo de coagulação ativada 

TCLE Termo de consentimento livre e esclarecido 

UI/Kg Unidade internacional por quilograma 

USP Universidade de São Paulo 

UTI Unidade de terapia intensiva 

VC Volume corrente 

VEF1 Volume expiratório forçado no primeiro segundo 



Lista de abreviaturas, símbolo e siglas 

 

 

VM Ventilação mecânica 

VNI Ventilação não invasiva 

VR Volume residual 

vs Versus 

< Menor 

> Maior 

≤ Menor ou igual 

≥ Maior ou igual 

µg/Kg Micrograma por quilograma 

irpm Incursão respiratória por minuto 

f Frequência respiratória 

L/min Litros por minuto 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo



Resumo 

 

 

 

Leme AC. Estudo comparativo entre duas estratégias de ventilação mecânica, 
protetora e convencional no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca 
[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

INTRODUÇÃO: As complicações pulmonares são frequentes após a cirurgia 
cardíaca, resultando em aumento do tempo de internação hospitalar, dos 
custos e da morbidade perioperatória. Estudos recentes sugerem que o uso da 
estratégia protetora de ventilação mecânica pode reduzir a incidência de 
complicações pulmonares em pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas. 
O objetivo deste estudo foi avaliar se o emprego de ventilação mecânica 
protetora caracterizada por baixo volume corrente associada à estratégia 
intensiva de recrutamento alveolar intensiva reduz as complicações 
pulmonares graves em cinco dias em pacientes hipoxêmicos no pós-operatório 
imediato de cirurgia cardíaca. 

MÉTODOS: Após admissão na Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica (UTI C), 
4483 pacientes foram elegíveis, para o estudo, dos quais 320 pacientes com 
relação PaO2/FiO2< 250 foram incluídos. Foram randomizados 163 pacientes 
para o grupo convencional (GC) e 157 pacientes para o grupo intensivo (GI) de 
recrutamento alveolar. A estratégia convencional consistiu de ventilação 
mecânica invasiva com volume corrente de 6 mL/Kg (modo a volume) e dois 
ciclos com intervalo de 4 horas de manobra de recrutamento alveolar no modo 
CPAP=20 cmH20, realizadas 3 vezes consecutivas por um período de 30 
segundos, sendo mantido PEEP de 8 cmH2O. A estratégia intensiva consistiu 
de ventilação mecânica invasiva com volume corrente de 6 mL/Kg (modo à 
pressão) e dois ciclos com intervalo de 4 horas de manobra de recrutamento 
alveolar com delta de pressão de 15 cmH20 e PEEP de 30 cmH20, realizadas 3 
vezes consecutivas por um período de 60 segundos.  O desfecho primário foi a 
taxa de complicações pulmonares graves em 5 dias de pós-operatório. Os 
desfechos secundários foram complicações pulmonares, reoperação, infecção 
de ferida operatória, fibrilação atrial, choque séptico, instabilidade 
hemodinâmica e mortalidade em 28 dias de pós-operatório, mecânica 
respiratória e hemodinâmica durante a manobra alveolar, análise gasométrica 
durante a intervenção e dias de internação em UTI e hospitalar. 

RESULTADOS: O GI apresentou uma taxa significante menor de complicações 
pulmonares graves em 5 dias de pós-operatório comparado ao GC (18% vs 
29%, P=,020). Não houve diferença entre os GI e GC, respectivamente, na 
incidência de outras complicações em 28 dias: traqueobronquite (6,4% vs 8%, 
P=,566), atelectasia (83,5% vs 85,3%, P=,644), derrame pleural (43,3% vs 
42,9%, P=,936), pneumonia (10,2% vs 9,2%, P=,771), reoperação (1,9% vs. 
2,5%, P=,596), choque séptico (1,9% vs 2,5%, P=,685), fibrilação atrial (8,3% 
vs 9,8%, P=,587). O GI apresentou uma incidência significantemente maior de 
redução da PAM durante as MRA ao GC (77,1% vs 23,3%, P=,001). Não 
houve diferença na taxa de mortalidade em 28 dias entre os grupos (4,9% no 
GC vs 2,5% no GI, P=,275). O GI comparado ao GC apresentou melhora 
significante da troca gasosa e da mecânica respiratória durante o período de 
observação. 

Uma proporção maior de pacientes do GC apresentou risco maior de tempo de 
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internação na UTI 3 [2-4] vs 3 [2-5], P=,014) e de internação hospitalar 8 [7-12] 
vs [7-14], P=,037).  

CONCLUSÕES: Ventilação mecânica invasiva associada a estratégia intensiva 
de recrutamento alveolar reduz a incidência de complicações pulmonares 
graves em pacientes hipoxêmicos no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Além 
disso, esta estratégia resulta em redução das complicações pulmonares em 28 
dias, em menor tempo de internação na UTI e hospitalar e em melhora da troca 
gasosa e da mecânica respiratória, sem comprometimento hemodinâmico.  

Descritores: respiração artificial; cirurgia torácica; lesão pulmonar; 
fisioterapia; período pós-operatório; estudo comparativo. 
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Leme AC. Comparative study between two mechanical ventilation strategies in 
the immediate postoperative period of cardiac surgery [Thesis]. São Paulo: 
"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2016. 

BACKGROUND: Intra-operative lung-protective ventilation may reduce 
pulmonary complications after cardiac surgery. The protective role of a reduced 
tidal-volume (VT) has been established within this scenario, whereas the added-
protection afforded by alveolar-recruiting strategies remains controversial.  

METHODS:  In a prospective, controlled trial, we randomly assigned 320 high-
risk adults presenting hypoxia after cardiac surgery to receive either an 
intensive alveolar-recruitment strategy (Intensive-RS) or a moderate alveolar-
recruitment strategy (Moderate-RS), in addition to protective ventilation with 
small-VT. The maneuvers were applied shortly before extubation, without 
changing intraoperative care. The primary outcome was the incidence of 
postoperative pulmonary complications, which was assessed daily, till hospital 
discharge.  

RESULTS: Baseline characteristics and intra-operative procedures were similar 
between the two study-arms. Postoperative pulmonary complications, computed 
during the whole hospital stay, were significantly reduced in patients assigned to 
Intensive-RS (P=0.002). Severe pulmonary complications occurred in 28 
patients (17.8%) receiving Intensive-RS versus 47 patients (28.8%) receiving 
Moderate-RS (OR=0.54; 95%CI:[0.32-0.91]; P=0.02). The duration of hospital-
stay was reduced from a mean of 12.4 days in the Moderate-RS to 10.9 days in 
the Intensive-RS (P=0.037). The proportion of patients with hypoxemia at room 
air and who needed supplemental oxygen was lower in the Intensive-RS (59% 
versus 77%, P=0.001). Also, the number of patients meeting strict criteria for 
noninvasive ventilation was lower in the Intensive-RS arm (4% versus 15% in 
the Moderate-RS, P<0.001). 

CONCLUSIONS: A more intensive alveolar-recruitment strategy applied in 
hypoxemic patients after cardiac surgery may have long lasting benefits in 
pulmonary function, reducing postoperative complications and shortening the 
hospital stay.  

Descriptors: respiration, artificial; thoracic surgery; lung injury; physical 
therapy specialty; postoperative period; comparative study. 
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A cirurgia cardíaca é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados 

em todo o mundo, sendo registrados em torno de 6 milhões de casos 

anualmente1. Muitos avanços ocorreram nas últimas décadas, relacionados à 

técnica cirúrgica, à proteção miocárdica e aos cuidados intensivos pós-

operatórios, permitindo redução significante das taxas de mortalidade. 

2Entretanto, com o envelhecimento da população e com maior disponibilidade 

de intervenções terapêuticas, uma população cada vez mais grave e portadora 

de múltiplas comorbidades vem sendo submetida à cirurgia cardíaca 3. Estes 

pacientes mais idosos e com mais comorbidades evolui com maior taxa de 

complicações, maior tempo de permanência hospitalar, resultando em aumento 

considerável nos custos 4, 5 

Dentre as complicações pós-operatórias, as complicações pulmonares 

destacam-se por sua prevalência e por resultar em morbidade significante, 

aumento do tempo de internação hospitalar e dos custos após a cirurgia 

cardíaca.8 A etiopatogênese da disfunção pulmonar é multifatorial, incluindo 

efeitos da anestesia e da paralisia muscular, efeito mecânico da esternotomia, 

resposta inflamatória sistêmica secundária ao trauma e à circulação 

extracorpórea, aumento da água extra vascular pulmonar, colapso alveolar e 

alteração da mecânica respiratória.9,12 

Os principais achados pós-operatórios são atelectasia e hipoxemia. A 

atelectasia é causada pela redução do volume pulmonar e pelo colapso das 

vias aéreas13,14. Estas complicações pulmonares resultam em maior 

necessidade de ventilação mecânica no pós-operatório, aumento da incidência 

de pneumonia, síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), 
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barotrauma, além da injúria sistêmica decorrentes de alterações inflamatórias e 

hemodinâmicas.15,16 

A estratégia ventilatória adequada no pós-operatório de pacientes com 

hipoxemia ainda não está bem definida na literatura. A maior parte do 

conhecimento resulta de estudos com populações distintas como pacientes 

clínicos e no pós-operatório de cirurgias não cardíacas17,20. A estratégia 

ventilatória mecânica inadequada pode não só demonstrar-se ineficaz no 

tratamento da atelectasia e da hipoxemia do pós-operatório como também, 

pode resultar em maior grau de lesão pulmonar, por mecanismos de distensão 

alveolar, efeitos pressóricos e aumento na liberação de mediadores 

inflamatórios.21,22 

A ventilação protetora refere-se ao uso de baixo volume corrente e 

altos níveis de pressão expiratória positiva final (PEEP), podendo ou não incluir 

manobras de recrutamento alveolar (hiperinsuflação periódica dos pulmões),  

associada com redução significantes nas complicações pulmonares após 

cirurgia cardíaca ou não cardíaca19,23,24. Embora a utilização da ventilação 

protetora já tenha se mostrado benéfica em alguns cenários como nos 

pacientes clínicos e no pós-operatório de cirurgia-não cardíaca, não há 

consenso em relação a melhor estratégia ventilatória no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca. 

O objetivo do nosso estudo foi avaliar de forma prospectiva, 

randomizada e controlada a eficácia de duas estratégias protetoras de 

ventilação mecânica pós-operatória em pacientes hipoxêmicos – uma com 

recrutamento alveolar intensivo e outra com recrutamento alveolar 
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convencional - na redução *de complicações pulmonares em pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca.  
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As complicações pulmonares são responsáveis por uma proporção 

significativa de morbidade e mortalidade no perioperatório de cirurgia cardíaca. 

O risco das complicações pulmonares pós-operatórias (CPP) depende de 

fatores relacionados ao hospedeiro, ao tipo de anestesia e ao tipo de 

procedimento cirúrgico e a presença de eventuais intercorrências 25,26. 

Embora alguns desses fatores não possam ser modulados, alguns 

aspectos do perioperatório podem influenciar positivamente na redução das 

complicações pulmonares, como a utilização de estratégia protetora ventilatória 

intra-operatório, a menor exposição a hemoderivados, a adequação da volemia 

evitando-se estratégia liberal de reposição de fluidos e nos casos de cirurgia 

cardíaca, redução do tempo de circulação extracorpórea26 

A definição das CPP não é bem estabelecida pela literatura. A maior 

parte dos autores utiliza as seguintes complicações como desfechos nos 

estudos: pneumonia (confirmada ou suspeita), falência respiratória usualmente 

definida como necessidade de suporte ventilatório, broncoespasmo, derrame 

pleural, excesso de secreção brônquica, pneumonia aspirativa, tosse produtiva, 

atelectasia, necessidade de oxigênio, infiltrados pulmonares, edema agudo de 

pulmão, barotrauma e síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA)9. A 

incidência das CPP depende do cenário estudado, tipo de cirurgia e da 

definição utilizada, variando de 2% a 40%.9 Canet et al., em um estudo 

unicêntrico, estimaram a incidência das CPP em uma população heterogênea 

em torno de 5% 27. Em pacientes submetidos a cirurgia geral, um estudo que 

utilizou os mesmos critérios de definição, mostrou que as CPP apresentaram 
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relação direta com mortalidade a curta e em longo prazo e com o tempo de 

internação hospitalar 28 . 

O tipo de cirurgia contribui diretamente para o desenvolvimento das 

CPP 9. Procedimentos cirúrgicos abdominais e torácicos resultam em três tipos 

de lesão: 1) rompimento funcional dos músculos respiratórios causado pelas 

incisões; 2) efeito da dor pós-operatória, limitando a movimentação da 

musculatura respiratória; e 3) reflexo de inibição do nervo frênico e outros 

nervos dos músculos respiratórios 26-29 .Na cirurgia cardíaca, somam-se como 

fatores potenciais complicadores para a ocorrência de complicações 

pulmonares o tempo longo do procedimento, a circulação extracorpórea, as 

perdas sanguíneas, a reposição volêmica muitas vezes excessiva e na maioria 

dos casos a estratégia ventilatória intra-operatório não protetora30. Além disso, 

o trauma cirúrgico causa inflamação além de depressão imunológica, 

resultando em aumento significante das complicações pulmonares pós-

operatórias. De acordo como escore ARISCAT, o local da incisão cirúrgica 

(maior para torácica ou abdominal alta), duração do procedimento acima de 

duas horas, e a necessidade de cirurgia de emergência são fatores de risco 

independentes para o desenvolvimento de CPP 27. 

O tipo de anestesia também é um fator importante para os desfechos 

clínicos de pacientes cirúrgicos. A anestesia geral reduz a capacidade residual 

funcional pulmonar com o desenvolvimento imediato de atelectasias nas 

regiões pulmonares dependentes através dos seguintes mecanismos: 1) 

compressão do tecido pulmonar; 2) absorção do ar alveolar; e 3) redução da 

função do surfactante. O desequilíbrio da relação ventilação e perfusão 
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pulmonar resultante, promove aumento do efeito shunt intrapulmonar, aumento 

do espaço morto e hipoxemia. Além disso, agentes anestésicos, analgésicos e 

outros fármacos podem deprimir o centro respiratório, aumentando o risco de 

CPP.31 

No quadro abaixo (Quadro 1), está expressa a relação entre os 

fatores fisiopatológicos, o colapso pulmonar e as complicações pulmonares 

pós-operatórias. 
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 Fatores anestésicos Fatores cirúrgicos Fatores pacientes 

* Disfunção muscular 
* Cirurgia torácica/abdominal 

* Doença pulmonar                  
prévia 

* Disfunção mucociliar * Falha técnica * Peso 

* Terapia fluidos * Pneumoperitôneo * Idade 

* Dor * Posição corporal * Tabagismo 

    

    

Padrão restritivo respiratório 

(redução da CRF e da CVF) 

  

 

   

    

    

Colapso pulmonar 

         * Fechamento vias aéreas 

            * Atelectasias  

  

 

   

    

    

Complicações pulmonares pós-operatórias 

    

Hipoxemia                        Pneumonia 

* Lesão isquemia reperfusão                       * Disfunção macrófagos 

* Isquemia miocárdica                       * Perda  de surfactante 

* Diminuição DO2                       * Crescimento bacteriano 

* Infecção ferida                       * Translocação bacteriana 

* Arritimia   

* Delirium   

    

Resposta inflamatória local          Lesão pulmonar induzida ventilação 

* Estresse mecânico parênquima              * Ventilação mecânica prolongada 

* Hipoxia ou hiperoxia              * Recrutamento cíclico 

* Biotrauma              * Hiperdistensão 

  

Quadro 1- Relação entre os fatores fisiopatológicos, o colapso pulmonar e as 
complicações pulmonares pós-operatórias. 

 

Dentre as complicações pulmonares, a síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA) é a relacionada à maior mortalidade. Em um estudo 

recente, a SDRA foi a causa mais frequente de falência respiratória no pós-

operatório, com uma incidência total de 3%, mas ocorrendo em 6% em 
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cirurgias cardíacas32. Em uma grande coorte de pacientes clínicos e cirúrgicos, 

a incidência de SDRA no pós-operatório de cirurgia cardíaca foi maior quando 

comparada a pacientes com SDRA associada a sepse (12% vs. 7%, 

respectivamente)33. Mais recentemente, pesquisadores descreveram a 

incidência da SDRA pós-operatória em 7,5% e a mortalidade em 10,3%.34 

A ventilação mecânica é uma terapia de suporte essencial para manter 

a troca gasosa adequada nos pacientes no período perioperatório. O uso de 

alto volume corrente durante a cirurgia foi encorajado durante muito tempo a 

fim de prevenir a hipoxemia e a formação de atelectasias em pacientes 

submetidos à cirurgia abdominal e torácica35. Entretanto, evidências atuais 

demonstram que a ventilação mecânica, especialmente com o emprego de alto 

volume corrente e pressão de platô, tem o potencial de agravar e até mesmo 

desencadear lesão pulmonar.36 

A lesão pulmonar associada à ventilação mecânica resulta da 

hiperdistensão alveolar cíclica nas áreas pulmonares não-dependentes e no 

recrutamento e de-recrutamento cíclico dos alvéolos colapsados, implicando 

em dano alveolar estrutural37. A estratégia protetora de ventilação mecânica, 

que significa o uso de baixos volume corrente e pressão platô para minimizar a 

hiperdistensão e uso de PEEP elevada para prevenir o recrutamento e o de-

recrutamento cíclico das unidades pulmonares distais, demonstrou benefício 

clínico significante em pacientes com SDRA.17,18 

Estudos sugerem que este tipo de estratégia ventilatória também pode 

beneficiar pacientes sem SDRA no início da ventilação mecânica, tanto no 

ambiente cirúrgico quanto na UTI 19,38,39. O benefício da estratégia protetora em 
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minimizar a ocorrência das complicações pulmonares pós-operatórias deriva da 

ideia de que grande parte das CPP são em parte consequência da ventilação 

mecânica inadequada. Estratégias lesivas de ventilação mecânica aumentam a 

permeabilidade alvéolo-capilar, pioram a oxigenação, causam infiltrados 

pulmonares, diminuem a complacência pulmonar e causam aumento de 

citocinas inflamatórias sistêmicas e no lavado broncoalveolar.40 

Apesar dos pacientes cirúrgicos serem frequentemente expostos a 

períodos mais curtos de ventilação mecânica, não há evidências suficientes no 

que se refereà ventilação destes pacientes41. Em cirurgia cardíaca, há poucos 

estudos clínicos randomizados, sendo a imensa maioria realizados no intra-

operatório avaliando em um número pequeno de pacientes comparativamente 

os efeitos principalmente na mecânica respiratória de volume corrente alto ou 

volume baixo, PEEP alto ou PEEP baixo.22, 23, 42,48 

Não há estudos com amostra considerável de pacientes avaliando as 

estratégias de ventilação no intra-operatório ou no pós-operatório,tendo como 

desfecho  a incidência de complicações clínicas pulmonares. 

No ano de 2000, demonstrou-se que a redução do volume corrente de 

12 para 6 mL/kg de peso previsto melhorou a mecânica pulmonar de pacientes 

submetidos a cirurgia cardíaca usando circulação extracorpórea42 . Cinco anos 

depois, um novo estudo demonstrou redução dos níveis de marcadores 

inflamatórios no lavado broncoalveolar de pacientes submetidos a cirurgia 

cardíaca com a redução do volume corrente de 12 para 8mL/kg45 .Finalmente, 

Michelet et al. demonstraram uma forte associação entre a redução do volume 
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corrente e melhor oxigenação e menor tempo de ventilação mecânica no pós-

operatório de pacientes submetidos a cirurgia torácica.49 

Grande parte dos estudos demonstraram benefício das estratégias 

protetoras de ventilação mecânica durante anestesia geral para cirurgia, 

compara a combinação entre volume corrente baixo e PEEP alto (estratégia 

protetora) com a combinação de volume corrente alto e PEEP baixo (estratégia 

convencional).  Um exemplo é o estudo de Zupancich et al.45, que utilizou 3 

cmH2O de PEEP combinado com volume corrente alto versus PEEP de 10 

cmH2O associado a volume corrente baixo. No maior estudo sobre o tema, 

Futier et al. compararam 0 cmH2O de PEEP no grupo convencional com 

volume corrente alto versus 8 cmH2O de PEEP no grupo protetor em cirurgia 

abdominal13. Dessa forma, nestes estudos, torna-se muito difícil discriminar os 

efeitos benéficos do baixo volume corrente, dos benefícios de altos níveis de 

PEEP. 

As estratégias de recrutamento alveolar utilizadas também foram 

diferentes entre os estudos citados. Severginini et al. utilizaram aumentos 

incrementais de volume corrente até atingir uma pressão de platô de 30 cmH2O 

após a indução anestésica24. A estratégia de recrutamento empregado por 

Futier et al. consistiu na aplicação de 30 cmH2O de pressão positiva contínua 

em via aérea por 30 segundos a cada 30 minutos após intubação. Ge et al. 

utilizaram estratégia similar, porém, com 35 cmH2O de pressão positiva 

contínua a cada 15 minutos.50 

Recentemente, Hemmes et al. compararam 0-2 cmH2O de PEEP com 

12 cmH2O em pacientes não obesos submetidos a cirurgia abdominal e 
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ventilados com volume corrente baixo (8 mL/kg). Embora tenha se formulado a 

hipótese de que altos níveis de PEEP poderiam estar associados com redução 

da incidência de CPP, o estudo não confirmou este benefício. Ainda, a 

estratégia utilizando altos níveis de PEEP foi associada com maior incidência 

de hipotensão e uso de droga vasoativa durante a cirurgia.51 

Os efeitos da PEEP em pacientes com SDRA também são 

controversos. Estudos prévios em pacientes com SDRA demonstrou 

associação entre redução de mortalidade e altos níveis de PEEP. Entretanto, 

estudos mais recentes, falharam em demonstrar que uma simples diferença 

nos níveis de PEEP entre os pacientes ventilados com volume corrente menor 

que 6 mL/kg resulta em maior sobrevida.52 Estudos em pacientes com SDRA 

sugerem que a manutenção de uma alta pressão média das vias aéreas ou 

driving pressure está relacionada a uma maior mortalidade. Amato et al. foram 

um dos primeiros a demonstrar que altos níveis de driving pressure estão 

relacionados ao aumento da mortalidade em pacientes com SDRA17. Ainda, 

demonstraram que a utilização de PEEP mais elevada também resultou em 

melhor sobrevida mesmo na vigência de aumento de platô, uma vez que a 

pressão média das vias aéreas não alterou significativamente. Em uma coorte 

de 217 pacientes com SDRA, Estenssoro et al. demonstraram  que os níveis de 

driving pressure foram capazes de discriminar entre sobreviventes e não 

sobreviventes53. E por fim, mais recentemente, em uma coorte de pacientes 

com SDRA avaliados por tomografia computadorizada, de Matos et al. também 

demonstraram que altos níveis dapressão média das vias aéreas, e não altos 

níveis de pressão de platô, estão associados a maior mortalidade.54 
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Em contrapartida a evidência atual, um recente estudo retrospectivo 

com 29.343 pacientes submetidos à anestesia geral para cirurgia não-cardíaca 

sugeriu que o uso de volume corrente baixo está associado a maior 

mortalidade em 30 dias comparado a pacientes ventilados com volume 

corrente mais alto55. Os autores sugerem que o uso de baixos níveis de PEEP 

em  sua coorte podem justificar estes achados contraditórios à literatura atual. 

Desta forma, avaliando-se a evidência disponível, não podemos 

distinguir os efeitos independentes do volume corrente, da PEEP e do 

recrutamento nos desfechos clínicos de pacientes cirúrgicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos
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O objetivo do nosso estudo foi avaliar de forma prospectiva, 

randomizada e controlada a eficácia de duas estratégias protetoras de ventilação 

mecânica pós-operatória em pacientes hipoxêmicos – uma com recrutamento 

alveolar intensivo e outra com recrutamento alveolar convencional - na redução 

de complicações pulmonares em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. 

 

 

3.1  Desfechos 

 

3.1.1 Desfecho primário 

 

O desfecho primário foi a taxa de complicações pulmonares graves em 

5 dias de pós-operatório. 

 

3.1.2 Desfechos secundários 

 

 Os desfechos secundários foram complicações pulmonares, 

reoperação, infecção de ferida operatória, fibrilação atrial, choque séptico, 

instabilidade hemodinâmica e mortalidade em 28 dias de pós-operatório, 

mecânica respiratória e hemodinâmica durante a manobra alveolar, análise 

gasométrica durante a intervenção e dias de internação em UTI e hospitalar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Métodos
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4.1    Desenho do estudo e estratégia de tratamento 

 

O protocolo do estudo e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) foram submetidos à Comissão Científica do Instituto do Coração 

(projeto de pesquisa SDC. 0913/08) e aprovados pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisas (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), em sessão 

do dia 20/05/2009 (Apêndices A e B). Foram obtidas as anuências no TCLE de 

todos os pacientes participantes ou seus familiares mais próximos quando os 

pacientes estavam incapacitados de fornecê-la. O estudo foi registrado no 

ClinicalTrials.gov sob o identificador– NCT 01502332. 

Estudo prospectivo, randomizado e controlado. Pacientes consecutivos 

no pós-operatório de cirurgia cardíaca eletiva foram randomizados para umas 

das duas estratégias de tratamento: ventilação mecânica protetora associada à 

estratégia intensiva de recrutamento alveolar ou ventilação mecânica protetora 

associada à estratégia convencional de recrutamento alveolar. Após 

preenchimento dos critérios de inclusão, foram randomizados 1:1 para dois 

grupos: grupo intensivo (GI) e grupo convencional (GC). Envelopes opacos 

feitos a partir de uma tabela de números randômicos foram preparados e 

abertos para determinar sequencialmente o grupo de tratamento. O 

pesquisador avaliava o paciente com potencial de elegibilidade no pós-

operatório de cirurgia cardíaca, explicava os detalhes do estudo ao familiar 

responsável e, após concordância, o mesmo assinava o TCLE, sendo o 

paciente incluído no estudo. Na sequência, o investigador cadastrava o 
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paciente e só então tinha acesso à sua alocação. Desse modo, não houve 

possibilidade de desistência de inclusão do paciente caso o investigador 

tivesse acreditado não ser adequado o tratamento alocado. Houve cegamento 

dos investigadores que analisaram os desfechos em relação ao tratamento 

alocado. 

O estudo foi realizado no período de junho de 2009 a maio de 2013 em 

pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca e internados na Unidade de 

Terapia Intensiva Cirúrgica do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

4.2 Critérios de Inclusão 

 

Para serem incluídos no estudo, os pacientes deveriam apresentar os 

seguintes critérios: 

a) Idade entre 18 e 80 anos; 

b) Pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca eletiva de revascularização 

do miocárdio e/ou cirurgia valvar; 

c) Hipoxemia pós-operatória caracterizada pela relação PaO2/FiO2< 250 

com PEEP de 5 cmH2O e FiO2=0,6 

d) Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 
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4.3 Critérios de exclusão 

 

Os pacientes foram excluídos do estudo se estivesse presente um dos 

seguintes itens: 

a) Participação em outro estudo 

b) Cirurgia de emergência 

c) Cirurgia de aorta 

d) Cirurgia de reconstrução geométrica do ventrículo 

e) Cirurgia para correção de cardiopatia congênita 

f) Transplante cardíaco e pulmonar 

g) Reoperação 

h) Fração de ejeção menor ou igual a 35% 

i) Pressão média de artéria pulmonar maior ou igual a 35 mmHg 

j) Índice de massa corpórea menor que 20 ou maior que 40 Kg/m2 

k) Doença renal crônica com necessidade de hemodiálise 

l) Doença pulmonar obstrutiva crônica 

m) Instabilidade hemodinâmica com PAM < 60mmHg 

n) Necessidade de noradrenalina > 2g/Kg/min 

o) Arritmias agudas com instabilidade hemodinâmica 

p) Sangramento elevado associado à instabilidade hemodinâmica 

q) Necessidade de reoperação e/ou assistência circulatória mecânica 

r) Presença de fístula broncopleural, pneumotórax e/ou drenos 

borbulhantes 
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Considerações para ambos os grupos 

 

 Após o término do procedimento cirúrgico, os pacientes foram 

transferidos para UTI em ventilação mecânica, e recebidos conforme protocolo 

padrão da unidade, em ventilação mecânica no modo SIMV á volume, com 8 

mL/Kg de peso, PEEP de 5 cmH2O, FiO2=0,6, freqüência respiratória de 12 

irpm, pressão suporte ventilatório suficiente para atingir um VC entre 6 a 8 

mL/Kg/peso, relação de 1:3, pressão platô  30 cmH2O. 

Imediatamente após a admissão, com os parâmetros ventilatórios 

descritos acima, foram coletadas amostras sanguineas arterial e venosa e 

realizado uma radiografia de tórax antero-posterior. 

Para o cálculo do peso corpóreo ideal previsto para ambos os sexos, 

foi utilizado a seguinte fórmula:56 

50 + 0,91 x (altura em cm – 152,4) para homens 

45,5 + 0,91 x (altura em cm – 152,4) para mulheres 

  

 Antes do início da manobra de recrutamento alveolar, foi realizado a 

manobra de Passive LegRaising57,para avaliação hemodinâmica da 

responsividade á volume, que consistiu na elevação simultânea dos membros 

inferiores a 45º, por um período mínimo de 1 minuto, com o paciente sedado e 

em decúbito dorsal horizontal. Consideramos como critério de responsividade a 

volume, uma elevação  10% na PAM. Caso o teste fosse considerado 

positivo, foi administrado uma alíquota de 500 mL de solução de Ringer Lactato 
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(cloreto sódio 600mg, lactato sódio 310 mg, cloreto de potássio 30 mg e cloreto 

de cálcio 20mg), e após término da infusão, uma nova avaliação foi realizada. 

Se o teste permanecesse ainda positivo, nova alíquota de 500 mL de solução 

de Ringer lactato era administrada. Se após o término da segunda alíquota de 

volume a PAM estivesse ainda  85 mmHg, iniciavasse a administração de 

Nor-Epinefrina na dose de 0,1 a 0,2 mcg/Kg/minuto. 

O aumento da frequência respiratória durante o período do estudo foi 

limitado até a detecção de auto-PEEP visualizado por meio da análise da curva 

de fluxo no tempo. 

Caso ocorresse desconexão acidental do ventilador os pacientes foram 

submetidos à nova MRA de acordo com o seu grupo de estudo. 

Durante a manobra de recrutamento alveolar, todos os pacientes foram 

sedados com injeção in bolus intravenoso de 0,5 – 2 microgramas por quilo 

(g//Kg) de fentanil, 0,05 mg/kg de midazolam e bloqueio neuromuscular com 

besilato de cisatracúrio na dose de 0,1 a 0,2 mg/Kg. 

Durante o período de ventilação por quatro horas, caso o paciente 

apresentasse agitação psicomotora ou assincronia na ventilação mecânica, 

caracterizada por freqüência respiratória > 30 irpm e/ou expiração forçada, o 

mesmo era novamente sedado (fentanil 0,5 - 2g/Kg intravenoso em bolus). 

Após o período de quatro horas, os pacientes foram submetidos 

novamente à MRA de acordo com o grupo a que pertenciam, e posteriormente 

iniciava-se o desmame conforme o protocolo da instituição. Assim que fossem 

atingidos os critérios exigidos para a interrupção da ventilação invasiva, e 

mantendo-se os valores de PEEP de 8 cmH2O e 13 cmH2O no GC e GI 
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respectivamente, realizava-se a extubação  . Imediatamente após, iniciava-se o 

uso de oxigenoterapia por meio de cateter nasal de oxigênio para manter uma 

SpO2 92%. 

A utilização de ventilação não invasiva (VNI) ficou restrita aos 

pacientes que apresentaram SpO2 ≤ 92% com cateter de O2 ≥ 5L/min e 

frequência respiratória > 30 irpm . Foi utilizado o modobinível pressórico, 

respeitando um EPAP de 10 cm H2O para ambos os grupos. 

Todos os pacientes receberam o mesmo procedimento padrão de 

assistência Fisioterapêutica durante o período de internação, não sofrendo 

nenhum tipo de interferências por parte dos investigadores. Osprocedimentos 

consistiram de técnicas de higiene brônquica e de reexpansão pulmonar, 

mobilização precoce, cinesioterapia ativa, sedestação e deambulação. 

 

Grupo intensivo (GI): 

 

Após a inclusão no estudo, os pacientes foram submetidos a 2 ciclos 

compostos de manobras de recrutamento alveolar (MRA), realizadas três vezes 

consecutivamente e com duração de um minuto cada. O primeiro ciclo foi 

realizado imediatamente após a inclusão do paciente no estudo e o segundo foi 

realizado 4 horas após o encerramento do primeiro.  

As manobras foram feitas no modo de ventilação mecânica a pressão 

controlada com PEEP 30 cmH2O, delta de pressão (diferença entre a pressão 

inspiratória e a PEEP) de 15 cmH2O, frequência respiratória de 15 incursões 
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respiratórias por minuto (irpm), e fração inspirada de oxigênio (FiO2) de 0,4. 

Após a manobra, os pacientes foram ventilados por um período de quatro 

horas em ventilação mandatória intermitente sincronizada (SMIV) à pressão, 

com uma pressão inspiratória necessária para garantir um volume corrente 

(VC) inspirado de 6 mL/Kg de seu peso ideal, respeitando um delta de pressão 

 16 cmH2O, mantendo um PEEP de 13 cmH2O,  frequência respiratória para 

manter uma PaCO2 entre 35 e 45 mmHg e tempo inspiratório de 1 segundo. 

 

Grupo convencional (GC): 

 

Após a inclusão no estudo, os pacientes foram submetidos a 2 ciclos 

compostos dê manobras de recrutamento alveolar (MRA) realizada três vezes 

consecutivamente e com duração de 30 segundos. O primeiro ciclo era 

realizado imediatamente após a inclusão do paciente no estudo e o segundo foi 

realizado 4 horas após o encerramento do primeiro.  

As manobras foram realizadas na modalidade pressão positiva 

contínua nas vias aéreas (CPAP), que consistiu em três insuflações 

sustentadas de 20 cm H2O, com duração de 30 segundos cada, com FiO2 de 

0,6. Nos intervalos de cada manobra de 30 segundos, a ventilação foi 

convertida para a modalidade inicial SIMV a volume, com VC de 6 mL/Kg do 

seu peso ideal, PEEP de 8 cmH2O, FiO2 de 0,6, frequência respiratória de 15 

irpm.  Após a terceira insuflação de 30 segundos, os pacientes foram 

ventilados com a modalidade e os parâmetros citados acima, respeitando uma 

PPLATÔ< 30 cmH2O, frequência respiratória para manter uma PaCO2 entre 35 e 
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45 mmHg, PEEP de 8 cmH2O, FiO2 de 0,6, relação I:E de 1:3, pausa 

inspiratória de 5% e onda de fluxo decrescente por um período de quatro 

horas. 

 

 

4.4 Pacientes 

 

Foram avaliados 4.483 pacientes internados no Instituto do Coração do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(InCor-HCFMUSP) no período de 22 de junho de 2009 a 31 de maio de 2013 

para inclusão no estudo. 

Destes, 320 pacientes preencheram os critérios de inclusão, não 

apresentaram nenhum critério de exclusão, assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido e foram incluídos no estudo (Figura 1). 
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Figura 1-  Fluxograma do estudo. 

Abreviações: IMC = índice de massa corpórea; FEVE = fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo; PAPm = pressão média da artéria pulmonar 

 

4483  pacientes submetidos à cirurgia cardíaca eletiva 

4163  Excluídos  

501    Idade <18 ou >80 anos 

70      IMC < 20 ou > 40 Kg/m
2 

333    FEVE ≤ 35% 

100    PAP média ≥ 35mmHg  

1255  Cirurgia cardíaca prévia 

149    Doença pulmonar prévia 

1136  PaO2/FiO2 ≥ 250 

12      Recusaram participar 

607    Participavam outro estudo 
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12      Recusaram a participar 

607 Participação em outro  estudo 

 

163  foram randomizados para 

grupo convencional de 

recrutamento alveolar 

320 foram randomizados 

157  foram randomizados para 

grupo intensivo de 

recrutamento alveolar 

0  desvio de protocolo  0 desvio de protocolo 

163 foram incluídos na 

análise primária 

157  foram incluídos na 

análise primária 
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4.5   Procedimentos cirúrgicos e anestésicos 

 

A medicação pré-anestésica consistiu de midazolam 0,1 a 0,2 mg/kg, 

administrado via oral 30 minutos antes da cirurgia. A anestesia foi induzida com 

3 a 5 µg/kg de fentanil, 0,05 mg/kg de midazolam, 0,2 - 0,3 mg/kg de etomidato 

e 0,1 mg/kg de pancurônio, ambos intravenosos. A manutenção da anestesia 

foi realizada com isoflorano inalatório e fentanil se necessário. Durante a CEC, 

doses adicionais de midazolam e de pancurônio eram utilizadas de acordo com 

a demanda. 

Todos os pacientes foram monitorizados com um cateter venoso 

central e um cateter arterial, e alguns pacientes utilizaram cateter de artéria 

pulmonar. Após a intubação orotraqueal, os pacientes foram ventilados com 

pressão positiva intermitente com um volume corrente de 8 mL/kg/peso, 

pressão positiva expiratória final PEEP de 5 cmH2O e FiO2%= 0,6 a 1, para 

manter saturação arterial de oxigênio acima de 95%. Os fármacos vasoativos 

utilizados durante o intraoperatório foram indicados de acordo com protocolo 

específico da instituição. Em todos os pacientes, os níveis de glicemia foram 

mantidos abaixo de 160 mg/dL e, se necessário, insulina intravenosa contínua 

era administrada. Uma dose de 10 mg/kg de metilprednisolona 1 e 1,5g de 

cefuroxima foram administrados via intravenosa durante a indução anestésica e 

750 mg ao término da CEC ou após 6 horas de cirurgia. Todos os pacientes 

receberam ácido aminocapróico como antifibrinolítico na indução anestésica 

(5g) e uma dose de 1 g/h até o final da cirurgia. 
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Todas as cirurgias foram realizadas com esternotomia mediana. A 

anticoagulação foi realizada com dose inicial de heparina 500UI/kg 

administrada em veia central antes do início da CEC, com um tempo de 

coagulação ativada (TCA) alvo de 480 segundos. Heparina adicional poderia 

ser utilizada durante a CEC para alcançar o alvo. 

Uma bomba centrífuga (MedtronicBiomedicus, Minneapolis, MN), foi 

utilizada para CEC. Foi utilizado um circuito extracorpóreo contendo um 

oxigenador de membranas microporoso de polipropileno (Braile, São José do 

Rio Preto, SP, Brasil) integrado a um reservatório venoso de cardiotomia. O 

“prime” do oxigenador era constituído de 1500 mL da solução de Ringer lactato, 

manitol 20% (1 g/kg) e 2500 unidades de heparina. Durante a CEC, uma 

estratégia de hipotermia foi mantida entre 32 C a 34 C. Durante a hipotermia, 

o manuseio dos gases sanguíneos foi realizado através da regulação “alfa-

start”. Durante a CEC, o fluxo não pulsátil foi mantido entre 2 a 2,4 L/min/m2 e a 

pressão arterial média entre 60 e 90 mg. A proteção miocárdica foi realizada 

por meio de cardioplegiacristalóide anterógrada intermitente fria ou pinçamento 

aórtico intermitente. A cardioplegia foi repetida a cada 30 minutos. Ao final da 

CEC, a heparina foi revertida com protamina em uma relação de 1:1, e 

protamina adicional poderia ser administrada até alcançar os níveis iniciais do 

TCA. A reposição volêmica no intra-operatório foi realizada com Ringer lactato 

e a volemia foi ajustada de acordo com a monitorização da diurese, pressão 

arterial, pressão de enchimento, excesso de bases, lactato e débito cardíaco. 

Albumina ou hidroxietilamido a 6% (130/04) poderiam ser utilizados durante o 

procedimento. 
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Após a reversão da protamina, foram coletados coagulograma e a 

contagem de plaquetas. Se houvesse sangramento significativo associado à 

plaquetopenia ou coagulopatia, plaquetas, plasma fresco ou crioprecitado 

puderam ser administrados de acordo com protocolo da instituição. 

Após o término do procedimento, os pacientes foram transferidos para 

a UTI cirúrgica em ventilação mecânica mantendo os parâmetros do intra-

operatório e sob efeito anestésico.  

 

4.6    Instrumento de coleta de dados 

 

Um instrumento para coleta de dados foi criado para auxiliar na 

obtenção e organização das informações requeridas pelo estudo. Apêndice C. 

No momento da randomização, dados clínicos e antropométricos, além 

das informações necessárias para calcular o risco da cirurgia foram obtidos 

para cada paciente. Os escores de risco pré-operatório EuroSCORE58 e 

Parsonett59 foram calculados na admissão assim como o escore SOFA60 

(Sequential Organ Failure Assessment) na admissão e na alta da UTI.   
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4.6.1        Coleta de dados 

 

4.6.1.1     Pré-operatória 

 

Foram obtidos por meio de anamnese e avaliação do prontuário dos 

pacientes dados sobre a história clínica, antecedentes e uso de medicações 

prévias. 

 

4.6.1.2   Intra-operatória 

 

Amostras de sangue arterial foram coletadas no início e no final da 

cirurgia para a dosagem dos gases arteriais. 

Ao final da cirurgia, foram obtidas informações sobre o tipo de 

procedimento cirúrgico, número e tipo de enxertos utilizados, duração da CEC, 

tipo e quantidade de fluidos administrados e eventos clinicamente significativos, 

como sangramento e instabilidade hemodinâmica. 

 

4.6.1.3 Pós-operatória 

 

Durante a internação na UTI e na unidade de internação até o 28º dia, 

os pacientes foram avaliados pelos mesmos observadores “cegos” em relação 

ao grupo alocado, quanto à evolução clínica e fisioterapêutica.  
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Durante todo o período de internação hospitalar, foram obtidos 

diariamente dados sobre a ocorrência de complicações clínicas e mortalidade. 

Os pacientes foram avaliados e os eventos reportados no dia da 

admissão na UTI (D0), no primeiro dia de UTI (D1), segundo (D2), terceiro 

(D3), quarto (D4) e quinto (D5) e até o 28º dia de pós-operatório. Os pacientes 

que tiveram alta hospitalar antes do 28º dia receberam ligação telefônica para 

avaliar complicações clínicas incluindo a mortalidade.  

 

 

4.6.1.4 Período de intervenção 

  

 Durante a manobra de recrutamento alveolar em ambos os grupos, 

foram analisadas variáveis hemodinâmicas, gasométricas e de mecânica 

respiratória em intervalos de tempo pré-especificados. 

 

4.6.1.4.1 Monitorização hemodinâmica e respiratória 

 

Os pacientes foram monitorizados conforme a rotina padrão da 

unidade.  

Os traçados gráficos e valores numéricos das variáveis hemodinâmicas 

foram visualizados em um monitor digital da marca Philips – IntelliVue MP40.  
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As variáveis hemodinâmicas foram coletadas na UTI nos seguintes 

tempos: período pré-intervenção (T0), após um minuto da manobra de 

recrutamento (T1), após 2 minutos (T2), após 3 minutos (T3) e após 5 minutos.   

Foram analisadas a frequência cardíaca (FC), a pressão arterial 

sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e média (PAM), obtidas por 

meio de um cateter arterial invasivo. 

As variáveis de mecânica respiratória e ventilatória como frequência 

respiratória (f), fluxo inspiratório e expiratório, pressão de platô (PPLATÔ), 

pressão de pico (PPICO), complacência estática do sistema respiratório (Cest), 

resistência das vias aéreas (RVA) foram obtidas por meio do ventilador 

mecânico Galileo Gold – da marca Hamilton Medical. As variáveis de mecânica 

respiratória foram analisadas nos seguintes tempos: período pré-intervenção 

(T0), após 15 minutos da manobra de recrutamento com o PEEP da estratégia 

(T1), após 4 horas com o PEEP da estratégia (T2), e após 15 minutos do 

segundo ciclo de recrutamento alveolar com o PEEP da estratégia (T3). 

 

4.6.1.4.2 Obtenção da curva pressão-volume (curva P-V) 

 

Após a randomização, foi realizada uma curva P-V do tipo fluxo 

contínuo, utilizando-se uma ferramenta do ventilador mecânico da marca 

Hamilton Medical, modelo Galileo Gold, ajustando os seguintes parâmetros: 

PEEP inicial e final de 5 cmH2O, pressão inspiratória máxima de 30 cm H2O, 
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rampa de dois segundos e sem pausa. Foram obtidos os valores de VC 

inspirado e expirado nas pressões de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 cm H2O. 

Ao término da curva P-V, os pacientes foram ventilados de acordo com 

os parâmetros iniciais por cinco minutos e, em seguida, foram ventilados de 

acordo com o grupo de estudo obtido pela tabela randômica.   

Após 4 horas de ventilação na estratégia estabelecida para cada grupo, 

uma segunda curva P-V foi obtida.  

Durante a obtenção das curvas P-V os pacientes não poderiam 

apresentar comando neural respiratório, portanto, quando necessário, os 

pacientes foram sedados com injeção in bolus intravenoso de 0,5 – 2 

microgramas por quilo (g/Kg) de fentanil, 0,05 mg/kg de midazolam e bloqueio 

neuromuscular com besilato de cisatracúrio na dose de 0,1 a 0,2 mg/Kg.
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Figura 2-  Desenho do estudo com os tempos de avaliação e coleta de dados.
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4.7 Definição das complicações clínicas 

 

4.7.1 Complicações pulmonares 

 

 As complicações pulmonares foram caracterizadas em um escore de 1 

a 5 (adaptado de Kroenke et al)61e de (Hulzelbos et al)62 conforme o quadro 2 

abaixo. Nós definimos como complicação pulmonar clinicamente significante, 

como sendo 2 ou mais itens na grade 2 de complicação, ou 1 item na grade 3 

ou 4 ou 5 de complicações. Quando somente achados radiológicos anormais 

foram encontrados, sem sintomas clínicos ou mudança na ausculta pulmonar, a 

complicação foi considerada como sendosub-clínica, ealocada na grade 1 de 

complicação pulmonar. Nós definimos como complicação pulmonar grave, 

todos os pacientes que foram alocados nas grades 3, 4 ou 5 de complicação 

pulmonar. 

 

Quadro 2-   Escore de complicação pulmonar pós-operatório. 

GRAU 1 

 Tosse seca 

 Microatelectasias: achados pulmonares anormais 

 Temperatura  37,5º C 

 Dispnéia sem causa definida 
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GRAU 2 

 Tosse produtiva ou presença de secreção com roncos na ausculta 

pulmonar 

 Broncoespasmo: sibilos novos e ou prévios que resultem em mudança 

de terapia ou inalação 

 Hipoxemia PaO2 ≤ 60 mmHg ou SpO2 ≤ 90% em ar ambiente 

 Atelectasia: confirmação radiológica e achados pulmonares anormais 

ou temperatura ≥ 37,5º C 

 Hipercapnia PaCO2 ≥ 50 mmHg com necessidade de tratamento ou de 

modificação na ventilação 

 

GRAU 3 

 Derrame pleural com necessidade de toracocentese 

 Pneumonia suspeita: evidência radiológica sem confirmação 

bacteriológica 

 Pneumonia comprovada: evidência radiológica e comprovação do 

organismo patológico 

 Pneumotórax 

 Necessidade de ventilação não invasiva, SpO2≤ 92% com ≥ 5 L/min de 

oxigênio e f ≥ 30 irpm 

 Reintubação no pós-operatório ou necessidade de ventilação mecânica  

invasiva ou não- invasiva ≤ 48 horas 
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GRAU 4 

 Necessidade de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva ≥ 48 

horas 

 Insuficiência respiratória: reintubação no pós-operatório 

 

GRAU 5 

 Óbito durante a internação hospitalar por qualquer causa durante os 

primeiros 28 dias de pós operatório 

 

4.7.2 Classificação radiológica das complicações pulmonares 

 

O diagnóstico das complicações pulmonares clinicamente significantes 

foi realizado por dois médicos que avaliaram diariamente os pacientes em 

conjunto com avaliação radiológica efetuada por dois médicos pneumologistas. 

Os observadores não tiveram conhecimento da alocação dos pacientes entre 

os grupos do estudo.  

 

Graus 1 e 2 

 

Opacidade em apenas 1 dos quadrantes pulmonares, ou alterações 

radiológicas não concordantes entre os 2 avaliadores foram consideradas 
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como alteração radiológica leve, denominado apenas como achado radiológico 

anormal, conforme o exemplo da Quadro 2.  

 

Grau 3 e 4 

 

Opacidade (derrame pleural e/ou atelectasia) em pelo menos 2 

quadrantes pulmonares, desde que fossem concordantes entre os 2 

avaliadores. 

 

Infiltrado 

 

Infiltrado pulmonar foi considerado somente se houvesse concordância 

entre os 2 avaliadores em pelo menos 1 dos quadrantes pulmonares. O mesmo 

foi utilizado para confirmação de suspeita de pneumonia, desde que o paciente 

apresentasse os demais critérios para infecção pulmonar. 
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Figura 3-  Avaliação do grau de complicação pulmonar por meio da divisão 
da imagem da radiografia de tórax em quadrantes. 

 

Complicações graves: Foram consideradas na presença de complicações 

grau 3 ou 4 durantes os 5 primeiros dias de pós-operatório. 

Traqueobronquite: Foi definida como infecção respiratória aguda manifestada 

predominantemente por tosse, com ou sem expectoração, que poderia ou não 

ser purulenta, com duração inferior a três semanas, e sem evidência clínica 

e/ou radiológica de resfriado comum, sinusite, exacerbação da DPOC ou crise 

de asma, podendo causar obstrução do fluxo aéreo e hiperresponsividade 

brônquica transitórias.63 

Atelectasia: Foi definida como redução volumétrica do pulmão decorrente de 

uma menor aeração de uma parte ou de todo o pulmão. Caracterizado como 

aumento da atenuação do parênquima pulmonar associado à redução de 

volume, demonstrado pelo deslocamento das fissuras, das estruturas 

mediastinais ou do diafragma e pela aproximação das 
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estruturasbroncovasculares do parênquima envolvido. A distribuição poderia 

ser subsegmentar, segmentar, lobar ou envolver todo um pulmão.64 

Derrame pleural: Foi diagnosticado por meio da perda da nitidez do(s) 

ângulo(s) costofrênico(s) ou cardiofrênico(s), podendo envolver 25% ou mais 

de um ou ambos hemitórax, podendo até desviar o mediastino contralateral.65 

Pneumonia: Foi definida por meio de uma combinação de uma radiografia de 

tóraxcomum novo infiltrado ou um aumento doinfiltrado previamente existente, 

com dois ou mais dos seguintes critérios: febre ≥ 38,5ºC ou hipotermia < 36ºC, 

leucocitose ≥ 12.000/mm3 ou leucopenia < 4000/mm3, ou escarro purulento 

e/ou piora da tosse ou dispnéia. Infiltrado pulmonar somente foi considerado se 

houvesse concordância entre os 2 avaliadores em pelo menos 1 dos 

quadrantes pulmonares. A presença de infiltrado foi utilizada para confirmação 

de suspeita de pneumonia, desde que o paciente apresentasse os demais 

critérios para infecção pulmonar.66 

Infecção de ferida operatória: Foi definida pelos seguintes critérios: 1) 

isolamento de microrganismo em cultura de secreção ou tecido do mediastino; 

2) evidência de mediastinite durante a cirurgia, 3) presença de dor torácica, 

instabilidade de esterno ou febre (temperatura > 38ºC).63 

Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA): Foi definida de 

acordo com a Definição de Berlin(67) pela presença de um quadro agudo 

respiratório caracterizado por infiltrado bilateral, não explicado por falência 

cardíaca ou sobrecarga volêmica, com repercussão na oxigenação (PO2/FiO2 ≤ 

300 mmHg com PEEP ou CPAP ≥ 5 cmH2O).  
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Choque séptico: Foi definido como sepse associada a hipotensão não 

responsiva à ressuscitação volêmica adequada com necessidade de 

vasopressor. 

Reoperação: Foi indicada quando o paciente apresentava sangramento 

refratário às medidas clínicas (aquecimento, correção de coagulopatia e/ou 

plaquetopenia) ou quando houve evidência de tamponamento cardíaco. O 

sangramento foi considerado clinicamente significante quando as perdas 

sanguíneas excediam 100 a 300 mL/hora após admissão na UTI.68 

Instabilidade hemodinâmica relacionada à intervenção: Foi definida como 

queda de pressão arterial média após o término da manobra de recrutamento 

alveolar superior a 10% em relação à pressão arterial média anterior ao início 

da manobra.    

Fibrilação atrial: Taquiarritmia supraventricular caracterizada por intervalo R-R 

irregular e ausência de ondas P ao eletrocardiograma. 

Mortalidade operatória: Foi considerado óbito por todas as causas que 

ocorreram em até 30 dias após a cirurgia. 

Critérios de alta da UTI: O paciente recebeu alta da UTI quando alcançou 

estabilidade hemodinâmica na ausência de sangramento, sem disfunções 

orgânicas e sem infecção ativa. 

 

 

 



Métodos  42 

  

 

4.8 Escores de risco 

 

Foram utilizados dois escores que predizem mortalidade operatória em 

cirurgia cardíaca, o EuroSCORE(58) e o Parsonett(69). O EuroSCORE possui 

17 fatores de risco, sendo que para cada um deles atribui-se uma pontuação 

que define os pacientes de baixo risco com valores de 0-2; pacientes de médio 

risco escore de 3-5 e pacientes de alto risco escore igual ou superior a 6. O 

outro escore utilizado foi o de Parsonnet, cuja pontuação se correlaciona com o 

prognóstico cirúrgico: pontuação de 0 a 4 corresponde a 1% de mortalidade, 5 

a 9 equivale a 5%, 10 a14 equivale a 9% de mortalidade, igual ou superior a 15 

equivale a 17% de mortalidade. 

O escore SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) foi utilizado 

para descrever disfunção ou falência de órgãos. Avalia a relação PaO2/FiO2, 

coagulação, bilirrubina, creatinina, Glasgow e uso de drogas vasoativas. A 

pontuação vai de 0 até 4 para cada item, sendo que quanto maior a pontuação, 

maior o número de disfunções orgânicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .  Resultados
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5.1       Analise Estatística 

 

O estudo foi conduzido para ter uma potência de 80% em detectar uma 

diferença na incidência de complicações pulmonares esperada de 30% no 

grupo convencional e 15% no grupo intensivo, com erro alfa de 0,05%, 

totalizando assim 242 pacientes com acréscimo de 35% para eventuais 

perda de segmento . 

Foi realizado uma análise interina por um Comitê, para monitoramento 

da segurança do paciente e concluiu-se que o estudo deveria ser concluído. 

Foram comparadas as características basais, medidas de seguimento 

e desfechos clínicos baseados na intenção de tratar de acordo com a 

alocação em grupos de um estudo randomizado, guiado pelo Consort 

Statement.70 

 Utilizou-se o teste de Kolmogorov–Smirnov para avaliar a normalidade 

das variáveis quantitativas. 

Variáveis contínuas foram comparadas com o teste t-Student ou teste U 

de Mann-Whitney e as variáveis categóricas com o teste qui-quadrado ou 

teste exato de Fisher ou razão de verossimilhança. 

 Os resultados foram apresentados em média e desvio padrão (erro 

padrão nos gráficos) para variáveis de distribuição normal e em mediana, 

intervalo interquartílico para variáveis que não apresentaram distribuição 

normal. 
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Calculamos estimativas não ajustadas por Kaplan-Meier para sobrevida 

com censura em 28 dias e o tempo para o evento foi o intervalo de tempo de 

uma cirurgia para a alta hospitalar ou alta da UTI. Os pacientes que morreram 

antes de sair da UTI ou do hospital, foram censurados como não alta em 28 

dias. Comparamos as curvas referentes às estratégias com o teste log-rank.  

As variáveis com distribuição mensuradas em mais de um momento 

foram avaliadas com análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas. 

Os valores de p<0,05 foram considerados significantes e todos os 

testes foram bicaudais. Utilizou-se o programa SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences), versão 20.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). 

 

5.2 Amostra do estudo 

 

 Dos 320 pacientes randomizados, 163 foram alocados para o grupo 

convencional (GC) e 157 pacientes foram alocados para o grupo intensivo (GI) 

de recrutamento alveolar. 

 Os grupos são homogêneos no que se referem às características pré-

operatórias – antropométricas, clínicas e laboratoriais (Tabela 1).  

A idade mediana foi de 63 e intervalo interquartílico (IIQ) (57 - 70) no 

GC e 62 (56 – 68) anos no GI (P=0,399) e houve predomínio do sexo 

masculino (59,5 vs 62,4%, P=0,594) em ambos os grupos, respectivamente. O 

índice de massa corpórea obteve uma mediana de 28 (24 – 30) no GC e 28 (25 

– 31) Kg/m2 no GI (P=0,382).  
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Dentre as comorbidades, as mais frequentes foram hipertensão arterial 

(82,2 vs 87,3%, P=0,210), dislipidemia (61,3 vs 61,8%, P=0,936), infarto do 

miocárdio prévio (30,1 vs 28,2%, P=0,715) e diabetes mellitus (43,8 vs 45,8%, 

P=0,714), respectivamente nos grupos GC e GI. Os grupos foram semelhantes 

em relação a fração de ejeção do ventrículo esquerdo - FEVE (%)  35%, (60 

(50 – 65) vs 60 (50 – 65), P=0,869) respectivamente nos grupos GC e GI. 

Quanto ao hábito tabágico houve uma prevalência de (28,8 vs 25,3%, P=0,665) 

nos grupos GC e GI, respectivamente. Em relação à avaliação de risco pré-

operatório, o valor da mediana do EuroSCORE e do Parsonett foi de 3 (2 - 5) 

vs 3 (2 - 5), (P=0,607) e 7 ( 4 – 12) vs 8 (4 – 11), P=0,489, respectivamente nos 

grupos GC e GI. 
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Tabela 1-  Características pré-operatórias (antropométricas, clínicas e 
laboratoriais) dos pacientes submetidos à estratégia convencional 
ou intensiva de recrutamento alveolar (2.009 – 2.013). 

Variável 
Estratégia 

p 
Intensiva Convencional 

Sexo (Masculino) 98 (62,4%) 97 (59,5%) 0,594* 

Idade (anos) mediana IIQ 62 [56 – 68] 63 [57 – 70] 0,399** 

Peso (Kg) mediana IIQ 76 [68 – 86] 76 [68 – 86] 0,402** 

IMC (Kg/m2) mediana IIQ 28 [25 – 31] 28 [24 – 30] 0,382** 

Peso Ideal (Kg) mediana 
IIQ 

62 [52 – 68] 62 [52 – 68] 0,798** 

Tabagismo 38 (25,3%) 44 (28,8%) 0,665* 

Classe funcional   0,889**** 

I 4 (12,1%) 6 (15,4%)  

II 18 (54,5%) 18 (46,2%)  

III 10 (30,3%) 13 (33,3%)  

IV 1 (3,0%) 2 (5,1%)  

Disfunção VD 10 (6,4%) 11 (6,7%) 0,891* 

ICC 27 (17,3%) 33 (20,2%) 0,502* 

Angina 69 (43,9%) 63 (38,9%) 0,359* 

IAM pré-operatório 44 (28,2%) 49 (30,1%) 0,715* 

HAS 137 (87,3%) 134 (82,2%) 0,210* 

DM 71 (45,8%) 70 (43,8%) 0,714* 

Doença hepática 3 (1,9%) 3 (1,9%) 1,000*** 

DLP 97 (61,8%) 100 (61,3%) 0,936* 

Creatinina, mediana (IIQ) 1,06 [0,89 – 1,29] 1,10 [0,92 – 1,36] 0,146** 

EuroSCORE,mediana 
(IIQ) 

3 [2 – 5] 3 [2 – 5] 0,607** 

Parsonett, mediana (IIQ) 7 [4 – 11] 8 [4 – 12] 0,489** 

FEVE (%), mediana (IIQ) 60 [50 – 65] 60 [50 – 65] 0,869** 
*Teste qui-quadrado; **Teste Mann-Whitney; ***Teste exato de Fisher; ****Razão de verossimilhança 

Abreviações:  IMC=índice de massa corporal; IIQ=intervalo interquartílico; VD=ventrículo direito; 
ICC=insuficiência cardíaca congestiva; IAM=infarto agudo do miocárdio; HAS=hipertensão 
arterial sistêmica, DM=diabetes mellitus; DLP=dislipidemia 
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Quanto às características intra-operatórias, não houve diferenças entre 

os grupos quanto ao tipo de procedimento, número de enxertos e tempo de 

CEC (Tabela 2). As cirurgias foram realizadas com CEC em 83,3% dos 

pacientes do GC e em 85,4% no grupo GI (P=0,620), comtempo mediano de 

utilização de 90 (75 – 107) vs 91 (78 – 104) min, P=0,955. O balanço hídrico e 

sanguíneo no intra-operatório foi semelhante nos 2 grupos com medianas de 

2,7 (1,7 – 3,8) vs 3,3 ( 2,0 – 3,9) L, P=0,281) e 200 (95 – 525) vs 200 (75 – 

500) mL, P=0,788, respectivamente nos grupos GC e GI. 
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Tabela 2-  Características do período intra-operatório dos pacientes 
submetidos à estratégia convencional ou intensiva de 
recrutamento alveolar  (2.009 – 2.013). 

Variável 
Estratégia 

P 
Intensiva Convencional 

Tipo de cirurgia      0,890* 

Valvar 35 (22%) 36 (22%)  

RM 116 (74%) 119 (73%)  

RM+Valvar 6 (3,8%) 8 (5%)  

Tempo cirúrgico, mediana (IIQ) 390 [340–450] 390 [335 –450] 0,900** 

Uso CEC 134 (85.4%) 135 (83.3%) 0,620* 

Tempo CEC, mediana (IIQ), min 91 [78 – 104] 90 [75 – 107] 0,955** 

MRA durante cirurgia 49 (31%) 44 (27%) 0,420** 

Número de enxerto   0,260*** 

1 3 (2.5%) 8 (6.8%)  

2 107 (89.9%) 95 (81.2%)  

≥ 3 9 (7.6%) 13 (11.1%)  

Tipo de enxerto    

Artéria torácica interna 122 (78%)        127 (78%) 0,960*** 

Artéria radial 10 (6%) 4 (2%) 0,080*** 

Veia safena 112 (71%) 121 (74%) 0,260*** 

 
Exposição a drogas 
 

Dobutamina 

 
 
 

148 (94.3%) 

 
 
 

152 (94.4%) 

 
 
 
0,956* 

Epinefrina 18 (11.8%) 14 (8.7%) 0,369* 

Nitroglicerina 53 (34.4%) 47 (29.2%) 0,320* 

Nitroprussiato 40 (26%) 42 (26.1%) 0,982* 

Noraepinefrina 15 (9.8%) 21 (13%) 0,368* 

Balanço hídrico, mediana (IIQ) 3,3 [2,0 - 3,9] 2,7 [1,7 - 3,8] 0,281** 

Balanço sanguineo, mediana 
(IIQ) 

200 [75 – 500] 200 [95 – 525] 0,788** 

*Teste qui-quadrado; **Teste Mann-Whitney; ***Teste da razão de verossimilhança 

Abreviações: IIQ=intervalo interquartílico; RM=revascularização do miocárdio; CEC=circulação 

extracorpórea; MRA=manobra de recrutamento alveolar 
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Desfechos 

Primário 

Complicações pulmonares clinicamente significantes graus 3 

ocorreram nos 5 primeiros dias de pós-operatório em 29% dos pacientes no 

GC vs 18% no GI (risco relativo ajustado de 0,53 do GI em relação ao GC; IC 

95%, P=0,020). Complicações pulmonares clinicamente não significantes grau 

1 ocorreram nos primeiros 5 dias de pós-operatório em 1% dos  pacientes do 

GC comparado a  8% pacientes no GI, (risco relativo ajustado de 7,50 do GI 

em relação ao GC; IC 95%, P=0,009), tabela 3. 

 

Secundários 

Não houve diferenças entre os grupos Convencional e Intensivo na 

incidência de outras complicações em 28 dias: traqueobronquite (8 vs 6,4%, 

P=0,566), atelectasia (85,3 vs 83,4%, P=0,644), derrame pleural (42,9 vs 

43,3%, P=0,936), barotrauma (0,6 vs 0%), pneumonia (9,2 vs 10,2%, P=0,771), 

re-operação (2,5 vs 1,9%, P=0,596), infecção de ferida operatória 7,4 vs 8,3%, 

P=0,765), choque séptico (2,5 vs 1,9%, P=0,685) e fibrilação atrial (9,8 vs 

8,3%, P=0,587). Não houve diferenças na taxa de mortalidade em 28 dias entre 

os grupos (4,9 no GC vs 2,5% no GI, P=0,215). O GI apresentou maior taxa de 

redução≥ 10% da PAM durante 1º ciclo MRA comparado ao GC (77,1% vs. 

23,3%, P=0,001) e no segundo ciclo de MRA (73,9% vs. 11,4%, P=0,001). 

Entretanto, nenhum paciente apresentou PAM menor que 65 mmHg, tabela 3. 
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Tabela 3 -   Resultados da análise dos desfechos ajustado e não-ajustado, dos pacientes submetidos à estratégia convencional 

ou intensiva de recrutamento alveolar  (2.009 – 2.013) 

Variável 
Estratégia Odds Ratio (IC95%) 

P 
Odds Ratio (IC95%) 

P* 
Intensiva Convencional Não Ajustado Ajustado 

Desfecho Primário       
Complicações Pulmonares    0,002   

Grau 1 13 (8%) 2 (1%) 7,27 (1,61 – 32,7) 0,010 7,59 (1,66 – 34,0) 0,009 
Grau ≥ 2 144 (92%) 161 (99%) 0,14 (0,03 – 0,62) 0,010 0,13 (0,03 – 0,60) 0,009 
Grau ≥ 3 28 (18%) 47 (29%) 0,54 (0,32 – 0,91) 0,021 0,53 (0,31 – 0,90) 0,020 

Desfechos Secundários 
Complicação respiratória 

      

Traqueobronquite 10 (6,4%) 13 (8,%) 0,78 (0,33 – 1,85) 0,579 0,78 (0,33 – 1,84) 0,644 
Atelectasia 131 (83,4%) 139 (85,3%) 0,87 (0,48 – 1,59) 0,651 0,87 (0,47 – 1,59) 0,644 
Derrame Pleural 68 (43,3%) 70 (42,9%) 1,02 (0,65 – 1,58) 0,947 1,02 (0,65 – 1,59) 0,936 
Barotrauma 0 (0%) 1 (0,6%)     
Pneumonia 16 (10,2%) 15 (9,2%) 1,12 (0,53 – 2,35) 0,765 1,12 (0,53 – 2,35) 0,771 
Necessidade O2> 24h 93 (59%) 125 (77%) 0,44 (0,27 – 0,72) 0,001 0,42 (0,25 – 0,69) 0,001 
Necessidade VNI 6 (4%) 25 (15%) 0,22 (0,09 – 0,55) 0,001 0,22 (0,09 – 0,55) 0,001 
Ventilação mecânica > 48h 0 (0) 3 (2%)     

Complicação cardiovascular 
Reoperação 

 
3 (1,9%) 

 
4 (2,5%) 

 
0,77 (0,17 – 3,52) 

 
0,740 

 
0,65 (0,13 – 3,22) 

 
0,596 

Infecção de ferida operatória 13 (8,3%) 12 (7,4%) 1,14 (0,5 – 2,57) 0,760 1,13 (0,5 – 2,57) 0,765 
Choque Séptico 3 (1,9%) 4 (2,5%) 0,77 (0,17 – 3,52) 0,740 0,73 (0,16 – 3,40) 0,685 
Fibrilação Atrial 13 (8,3%) 16 (9,8%) 0,83 (0,39 – 1,79) 0,633 0,81 (0,37 – 1,75) 0,587 
Redução ≥ 10% PAM durante 1º ciclo MRA 121 (77,1%) 38 (23,3%) 0,009 (0,05 – 0,15) 0,001 0,08 (0,05 – 0,15) 0,001 
Redução ≥ 10% PAM durante 2º ciclo MRA 113 (73,9%) 18 (11,4%) 0,05 (0,15 – 1,72) 0,275 0,45 (00,2 – 0,08) 0,001 
Sangramento > 300 ml durante primeiras 6h de 
UTI 

5 (3%) 11 (7%) 0,46 (0,15 – 1,34) 0,144 0,44 (0,15 – 1,31) 0,142 

Morte hospitalar 4 (2,5%) 8 (4,9%) 0,51 (0,15 – 1,72) 0,275 0,45 (0,13 – 1,59) 0,215 
Dias Internação UTI ≥3  91 (58,0%) 118 (72,4%) 0,53 (0,33 – 0,84) 0,007 0,52 (0,32 – 0,84) 0,008 
Dias InternaçãoHospitalar ≥10  54 (34,4%) 74 (45,4%) 0,63 (0,40 – 0,90) 0,045 0,62 (0,39 – 0,99) 0,045 

*Ajustado para variáveis preditoras do desfecho principal (EuroSCORE e disfunção de ventrículo direito). Abreviações: IC: Intervalo de confiança; UTI: Unidade de 
terapia intensiva; MRA: manobra de recrutamento alveolar 
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 Uma proporção maior de pacientes do grupo convencional apresentou 

risco maior de tempo de internação na UTI: 3 [2-4] vs 3 [2-5], P=0,014) e de 

internação hospitalar: 8 [7-12] vs 9 [7-14], P=0,037), conforme ilustrado na 

Figura 4.  
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Figura 4-  Curva de Kaplan-Meier avaliando o risco de alta da UTI e 
hospitalar dos pacientes submetidos a estratégia convencional ou 
intensiva de recrutamento alveolar. 
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 Na tabela 4 estão descritas as complicações respiratórias durante os 5 

primeiros dias do pós-operatório, divididas de acordo com a ocorrência em (0) 

nenhum dia, (1-2) evento ocorrido entre 1 ou 2 vezes, (3) evento ocorrido 

entre 3 a 5 vezes durante o período analisado, referente aos grupos GC e GI 

respectivamente: tosse seca (9,2; 26,4; 64,4% vs 5,1; 20,4; 74,5%, P=0,118), 

tosse produtiva ( 20,2; 45,4; 34,4 vs 26,8; 72; 1,3%, P=0,032), estertor (15,3; 

80,4; 4,3% vs 26,8; 72; 1,3%, P=0,014), ronco (20,2; 38; 41,7% vs 47,1; 27,4; 

25,5, P=0,001), sibilo (87,7; 11; 1,2% vs 93,6; 5,1; 1,3%, P=0,143), 

broncoespasmo (99,4; 0,6; 0% vs 98,7; 0,6; 0,6%, P=0,490), dispnéia (93,9; 

6,1; 0% vs 96,2; 3,8; 0%, P=0,343), pressão arterial de dióxido de carbono  45 

mmHg (71,8; 26,4; 1,8% vs 72,6; 27,4; 0%, P=0,130), pressão venosa de 

dióxido de carbono  50 mmHg (65,6; 32,5; 1,8% vs 70,7; 28,7; 0,6%, 

P=0,436), febre (76,1; 21,5; 2,5% vs 87,9; 9,6; 2,5%, P=0,012), 

broncopneumonia (97,5; 2,5; 0% vs 97,5; 1,3; 1,3%, P=0,178), pneumotórax 

(99,4; 0,6; 0% vs 100; 0; 0%, P=1,000), trocou antibiótico (68,1; 10,4; 21,5% vs 

75,2; 8,9; 15,9%, P=0,357), uso de ventilação não invasiva (84; 14,1; 1,8% vs 

96,2; 3,8; 0%, P=0,001), uso de respiração por pressão positiva intermitente 

(5,5; 84; 10,4% vs 10,2; 84,7; 5,1%, P= 0,076), saturação periférica de oxigênio 

 90% em ar ambiente (25,2; 40,5; 34,4% vs 41,4; 40,8; 17,8%, P=0,001), 

intubação orotraqueal (90,8; 6,7, 2,5% vs 97,5; 1,3; 1,3%, P=0,023), opacidade 

no primeiro dia do pós-operatório (96,3; 3,7; 0% vs 98,1; 1,9; 0%, P=0,502, 

infiltrado no primeiro dia do pós-operatório (99,4; 0,6, 0% vs 99,4; 0,6; 0%, 

P=1,000), opacidade no quinto dia do pós-operatório (95,1; 4,9; 0% vs 96,8; 

3,2; 0%, P=0,435), infiltrado no quinto dia do pós operatório (100; 0, 0% vs 

98,7; 1,3; 0%,P=0,240), pneumonia no primeiro dia do pós-operatório (98,8; 
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1,2; 0% vs 99,4; 0,6; 0%, P=1,000), pneumonia no quinto dia do pós-operatório 

(100; 0; 0% vs 97,5; 2,5; 0%, P=0,057), pneumonia tardia (92,6; 7,4; 0% vs 

95,5; 4,5; 0%, P=0,272). 
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Tabela 4 - Complicações respiratórias dos pacientes submetidos a estratégia 
convencional ou intensiva de recrutamento alveolar (2.009 – 
2.013). 

Complicação Grupo 0 1-2 ≥3 P 

Tosse seca 
Intensivo 8 (5,1%) 32 (20,4%) 117 (74,5%) 0,118* 

Convencional 15 (9,2%) 43 (26,4%) 105 (64,4%)  

Tosse produtiva 
Intensivo 51 (32,5%) 66 (42%) 40 (25,5%) 0,032* 

Convencional 33 (20,2%) 74 (45,4%) 56 (34,4%)  

Estertor  
Intensivo 42 (26,8%) 113 (72%) 2 (1,3%) 0,014** 

Convencional 25 (15,3%) 131 (80,4%) 7 (4,3%)  

Ronco 
Intensivo 74 (47,1%) 43 (27,4%) 40 (25,5%) 0,001* 

Convencional 33 (20,2%) 62 (38%) 68 (41,7%)  

Sibilo 
Intensivo 147 (93,6%) 8 (5,1%) 2 (1,3%) 0,143** 

Convencional 143 (87,7%) 18 (11%) 2 (1,2%)  

Broncoespasmo 
Intensivo 155 (98,7%) 1 (0,6%) 1 (0,6%) 0,490** 

Convencional 162 (99,4%) 1 (0,6%) 0 (0%)  

Dispneia 
Intensivo 151 (96,2%) 6 (3,8%) 0 (0%) 0,343* 

Convencional 153 (93,9%) 10 (6,1%) 0 (0%)  

PaCO2 45 mmHg 
Intensivo 114 (72,6%) 43 (27,4%) 0 (0%) 0,130** 

Convencional 117 (71,8%) 43 (26,4%) 3 (1,8%)  

PvCO2> 50 mmHg 
Intensivo 111 (70,7%) 45 (28,7%) 1 (0,6%) 0,436** 

Convencional 107 (65,6%) 53 (32,5%) 3 (1,8%)  

Febre 
Intensivo 138 (87,9%) 15 (9,6%) 4 (2,5%) 0,012** 

Convencional 124 (76,1%) 35 (21,5%) 4 (2,5%)  

BCP 
Intensivo 153 (97,5%) 2 (1,3%) 2 (1,3%) 0,178** 

Convencional 159 (97,5%) 4 (2,5%) 0 (0%)  

Pneumotórax 
Intensivo 157 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1,000*** 

Convencional 162 (99,4%) 1 (0,6%) 0 (0%)  

*Teste qui-quadrado; **Teste da razão de verossimilhança; ***Teste exato de Fisher 

Abreviações: PaCO2: pressão arterial de dióxido de carbono; PvO2: pressão venosa dedióxido de carbono; 

BCP: broncopneumonia; VNI: ventilação não invasiva; RPPI: respiração por pressão positiva 

intermitente; IOT: intubação orotraqueal; PO: pós-operatório; ATB: antibiótico,; SpO2: saturação 

periférica de oxigênio 
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Tabela 5 -    Complicações respiratórias dos pacientes submetidos à estratégia 
convencional ou Intensiva de recrutamento alveolar (2.009 – 
2.013) - continuação 

Complicação Grupo 0 1-2 ≥3 P 

Trocou ATB 
Intensivo 118 (75,2%) 14 (8,9%) 25 (15,9%) 0,357* 

Convencional 111 (68,1%) 17 (10,4%) 35 (21,5%)  

VNI 
Intensivo 151 (96,2%) 6 (3,8%) 0 (0%) 0,001** 

Convencional 137 (84%) 23 (14,1%) 3 (1,8%)  

RPPI 
Intensivo 16 (10,2%) 133 (84,7%) 8 (5,1%) 0,076* 

Convencional 9 (5,5%) 137 (84%) 17 (10,4%)  

SpO2 90% ar 
ambiente 

Intensivo 65 (41,4%) 64 (40,8%) 28 (17,8%) 0,001* 

Convencional 41 (25,2%) 66 (40,5%) 56 (34,4%)  

IOT 
Intensivo 153 (97,5%) 2 (1,3%) 2 (1,3%) 0,023** 

Convencional 148 (90,8%) 11 (6,7%) 4 (2,5%)  

Opacidade 1º PO 
Intensivo 154 (98,1%) 3 (1,9%) 0 (0%) 0,502*** 

Convencional 157 (96,3%) 6 (3,7%) 0 (0%)  

Infiltrado 1º PO 
Intensivo 156 (99,4%) 1 (0,6%) 0 (0%) 1,000*** 

Convencional 162 (99,4%) 1 (0,6%) 0 (0%)  

Opacidade 5º PO 
Intensivo 152 (96,8%) 5 (3,2%) 0 (0%) 0,435* 

Convencional 155 (95,1%) 8 (4,9%) 0 (0%)  

Infiltrado 5º PO 
Intensivo 155 (98,7%) 2 (1,3%) 0 (0%) 0,240*** 

Convencional 163 (100%) 0 (0%) 0 (0%)  

Pneumonia 1º PO 
Intensivo 156 (99,4%) 1 (0,6%) 0 (0%) 1,000*** 

Convencional 161 (98,8%) 2 (1,2%) 0 (0%)  

Pneumonia 5º PO 
Intensivo 153 (97,5%) 4 (2,5%) 0 (0%) 0,057*** 

Convencional 163 (100%) 0 (0%) 0 (0%)  

Pneumoniatardia 
Intensivo 150 (95,5%) 7 (4,5%) 0 (0%) 0,272* 

Convencional 151 (92,6%) 12 (7,4%) 0 (0%)   

*Teste qui-quadrado; **Teste da razão de verossimilhança; ***Teste exato de Fisher 

Abreviações: PaCO2: pressão arterial de dióxido de carbono; PvO2: pressão venosa dedióxido de carbono; 

BCP: broncopneumonia; VNI: ventilação não invasiva; RPPI: respiração por pressão positiva 

intermitente; IOT: intubação orotraqueal; PO: pós-operatório; ATB: antibiótico,; SpO2: saturação 

periférica de oxigênio 
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Tabela 6 - Escore de complicação pulmonar dos pacientes submetidos à 
estratégia convencional ou Intensivo de ventilação mecânica 
(2.009 – 2.013). 

Momento Grupo 

Escore   

1 2 3 4 Óbito P 

1º PO 

Intensivo 24 (15,3%) 126 (80,3%) 7 (4,5%) 0 (0%) 0 (0%) 

<0,001* 

Convencional 5 (3,1%) 135 (82,8%) 23 (14,1%) 0 (0%) 0 (0%) 

2º PO 

Intensivo 57 (36,3%) 93 (59,2%) 7 (4,5%) 0 (0%) 0 (0%) 

<0,001** 

Convencional 8 (4,9%) 130 (79,8%) 24 (14,7%) 1 (0,6%) 0 (0%) 

3º PO 

Intensivo 102 (65%) 54 (34,4%) 0 (0%) 1 (0,6%) 0 (0%) 

<0,001** 

Convencional 63 (38,7%) 91 (55,8%) 6 (3,7%) 2 (1,2%) 1 (0,6%) 

4º PO 

Intensivo 103 (65,6%) 51 (32,5%) 2 (1,3%) 1 (0,6%) 0 (0%) 

0,523** 

Convencional 95 (58,3%) 62 (38%) 3 (1,8%) 2 (1,2%) 1 (0,6%) 

5º PO 

Intensivo 122 (77,7%) 27 (17,2%) 7 (4,5%) 1 (0,6%) 0 (0%) 

0,179** 

Convencional 108 (66,3%) 42 (25,8%) 10 (6,1%) 2 (1,2%) 1 (0,6%) 

 

 

*Teste qui-quadrado; **Teste da razão de verossimilhança 
Abreviações: PO: pós-operatório 
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Figura 5- Representação gráfica da pior complicação pulmonar e da 
complicação pulmonar diária avaliadas durante os 5 primeiros 
dias de pós operatório dos pacientes submetidos a estratégia 
convencional ou intensiva de recrutamento alveolar. 
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Dados hemodinâmicos 

  

5.2.1    Pressão arterial sistólica (PAS) no momento basal, ao final do 1º, 

2º e 3º ciclo da 1º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 5º minuto do término da 

manobra. 

 

 Os valores descritivos das médias e desvios padrão da PAS, de acordo 

com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 7 e na Figura 6 abaixo: 

 

Tabela 7 – Pressão arterial sistólica dos pacientes submetidos à estratégia 

Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 2.013) 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes  Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

   PAS – mmHg    

T0 156 140 (20) 161 135 (24) 

T1 156 111 (23) 161 126 (24) 

T2 156 108 (25) 161 128 (26) 

T3 156 105 (22) 161 129 (25) 

T4 156 127 (23) 161 134 (25) 

T5 156 132 (26) 161 134 (25) 

T6 156 132 (26) 161 131 (23) 

T7 156 132 (24) 161 129 (22) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = após 1 minuto 

término, T5 = após 2 minutos término., T6 = após 3 minutos término, T7 = após 5 minutos término. 
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Figura 6-  Representação gráfica da PAS ao longo do tempo (média e erro 

padrão). 

 

T0 = admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = após 1 minuto término, T5 = após 2 

minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.2.2     Pressão arterial diastólica (PAD) no momento basal, ao final do 1º, 

2º e 3º ciclo da 1 MRA, e após 1º, 2º, 3º e 5º minuto do término da 
manobra. 

 

 Os valores descritivos das médias e desvios padrão da PAD, de acordo 

com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 8 e na Figura 7 abaixo: 

 

 

Tabela 8 –  Pressão arterial diastólica dos pacientes submetidos à estratégia 

Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

PAD – mmHg    

T0 156 70 (12) 161 67 (13) 

T1 156 63 (11) 161 65 (13) 

T2 156 63 (11) 161 66 (13) 

T3 156 63 (10) 161 67 (16) 

T4 156 68 (11) 161 67 (14) 

T5 156 70 (12) 161 66 (14) 

T6 156 69 (11) 161 63 (13) 

T7 156 69 (11) 161 65 (12) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = após 1 minuto 

término, T5 = após 2 minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 
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Figura 7-  Representação gráfica da PAD ao longo do tempo (média e erro 

padrão). 

 

T0 = admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = após 1 minuto término, T5 = após 2 

minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.2.3      Pressão arterial média (PAM) no momento basal, ao final do 1º,    

2º e 3º ciclo da 1º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 5º minuto do término 

da manobra. 

 

 Os valores descritivos das médias e desvios padrão da PAM, de 

acordo com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 9 e na Figura 8 

abaixo: 

 

 

Tabela 9 – Pressão arterial média dos pacientes submetidos à estratégia 

Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

PAM (mmHg)     

T0 156 92 (13) 157 89 (15) 

T1 156 77 (13) 157 85 (14) 

T2 156 76 (13) 157 86 (17) 

T3 156 75 (13) 157 87 (17) 

T4 156 87 (13) 157 89 (16) 

T5 156 88 (14) 157 88 (15) 

T6 156 95 (79) 157 87 (14) 

T7 156 88 (12) 157 85 (14) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = após 1 minuto 

término, T5 = após 2 minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 
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Figura 8-  Representação gráfica da PAM ao longo do tempo (média e erro 

padrão). 

T0 = admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = após 1 minuto término, T5 = após 2 

minutos término, T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.2.4      Frequência Cardíaca (FC) no momento basal, ao final do 1º, 2º e 

3º ciclo da 1º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 5º minuto do término da 

manobra. 

 

 Os valores descritivos das médias e desvios padrão da FC, de acordo 

com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 10 e na Figura 9 abaixo: 

 

 

Tabela 10–  Frequência cardíaca dos pacientes submetidos à estratégia 

Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 2.013) 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

FC (bpm)     

T0 156 102 (15) 160 101 (17) 

T1 156 102 (14) 160 101 (14) 

T2 156 102 (14) 160 102 (15) 

T3 156 103 (14) 160 102 (15) 

T4 156 103 (15) 160 102 (15) 

T5 156 102 (14) 160 102 (16) 

T6 156 102 (15) 160 102 (15) 

T7 156 102 (15) 160 102 (15) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = após 1 minuto 

término, T5 = após 2 minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 
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Figura 9-  Representação gráfica da FC ao longo do tempo (média, erro 

padrão). 

 

T0 = admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = após 1 minuto término, T5 = após 2 

minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional
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5.2.5  Saturação venosa de oxigênio (SvO2) no momento basal e após 4 

horas da admissão na UTI. 

 

 Os valores descritivos das médias e desvios padrão da SvO2, de 

acordo com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 11 e na Figura 10 

abaixo: 

 

 

Tabela 11–  Saturação venosa de oxigênio dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013) 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

SvO2 (mmHg)     

T0 157 77 (9) 162 77 (9) 

T1 150 75 (8) 157 77 (9) 

DP= desvio padrão,T0 = admissão UTI, T1= após 4 horas 
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Figura 10- Representação gráfica da Saturação venosa de oxigênio ao longo 

do tempo (média eerro padrão). 

 

 

T0 = admissão UTI, T1= após 4 horas
 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional
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5.2.6     Pressão arterial sistólica (PAS) após 4 horas da admissão na 

UTI, ao final do 1º, 2º e 3º ciclo da 2º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 5º 

minutos do término da manobra. 

 

 Os valores descritivos das médias e desvios padrão da PAS, de acordo 

com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 12 e na Figura 11 abaixo: 

 

 

Tabela 12–  Pressão arterial sistólica dos pacientes submetidos à estratégia 

Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

  PAS – mmHg    

T0 152 139 (21) 157 128 (23) 

T1 152 111 (22) 157 125 (27) 

T2 152 107 (25) 157 129 (27) 

T3 152 105 (25) 157 134 (29) 

T4 152 127 (25) 157 137 (26) 

T5 152 130 (24) 157 136 (24) 

T6 152 131 (26) 157 133 (23) 

T7 152 131 (24) 157 130 (23) 

DP= desvio padrão, T0 = após 4 horas admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = 

após 1 minuto término, T5 = após 2 minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 
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Figura 11- Representação gráfica da PAS ao longo do tempo (média e erro 

padrão). 

 

T0 = após 4 horas admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = após 1 minuto término, 

T5 = após 2 minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.2.7      Pressão arterial diastólica (PAD) após 4 horas da admissão na 

UTI, ao final do 1º, 2º e 3º ciclo da 2º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 5º 

minutos do término da manobra. 

 

 Os valores descritivos das médias e desvios padrão da PAD, de acordo 

com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 13 e na Figura 12 abaixo: 

 

 

Tabela 13–  Pressão arterial diastólica dos pacientes submetidos à estratégia 
Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

   PAD – mmHg    

T0 153 70 (10) 158 65 (11) 

T1 153 64 (10) 158 65 (11) 

T2 153 64 (11) 158 67 (12) 

T3 153 63 (11) 158 69 (13) 

T4 153 69 (12) 158 69 (13) 

T5 153 70 (11) 158 68 (12) 

T6 153 70 (11) 158 68 (12) 

T7 153 71 (13) 158 67 (12) 

DP= desvio padrão, T0 = após 4 horas admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = 

após 1 minuto término, T5 = após 2 minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 

 



Resultados  72 

 

 

 

 

58

60

62

64

66

68

70

72

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Tempo

P
re

s
s

ã
o

 A
rt

e
ri

a
l 
D

ia
s

tó
li
c

a
(m

m
H

g
)

Intensivo Convencional

*

*

*

* *
*

*

*

*

* *
*

 

Figura 12-  Representação gráfica da PAD ao longo do tempo  (média e erro 

padrão). 

 

T0 = após 4 horas admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = após 1 minuto término, 

T5 = após 2 minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.2.8      Pressão arterial média (PAM) após 4 horas da admissão na UTI, 

ao final do 1º, 2º e 3º ciclo da 2º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 5º 

minutos do término da manobra. 

 

 Os valores descritivos das médias, desvios padrão da PAM, de acordo 

com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 14 e na Figura 13 abaixo: 

 

 

Tabela 14 –  Pressão arterial média dos pacientes submetidos à estratégia 

Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

 PAM (mmHg)     

T0 152 92 (12) 157 83 (13) 

T1 152 78 (12) 157 84 (15) 

T2 152 77 (14) 157 87 (16) 

T3 152 76 (14) 157 90 (18) 

T4 152 87 (15) 157 91 (15) 

T5 152 89 (13) 157 90 (14) 

T6 152 89 (14) 157 89 (14) 

T7 152 89 (13) 157 87 (13) 

DP= desvio padrão, T0 = após 4 horas admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = 

após 1 minuto término, T5 = após 2 minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 
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Figura 13- Representação gráfica da PAM ao longo do tempo (média e erro 

padrão). 

T0 = após 4 horas admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = após 1 minuto término, 

T5 = após 2 minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.2.9      Frequência Cardíaca (FC) após 4 horas da admissão na UTI, ao 

final do 1º, 2º e 3º ciclo da 2º MRA, e após 1º, 2º, 3º e 5º minutos 

do término da manobra. 

 

 Os valores descritivos das médias e desvios padrão da FC, de acordo 

com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 15 e na Figura 14 abaixo: 

 

 

Tabela 15 –  Frequência cardíaca dos pacientes submetidos à estratégia 

Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

    FC – bpm     

T0 152 102 (16) 157 101 (14) 

T1 152 104 (16) 157 103 (14) 

T2 152 103 (15) 157 103 (14) 

T3 152 104 (16) 157 104 (14) 

T4 152 104 (17) 157 104 (14) 

T5 152 104 (17) 157 104 (14) 

T6 152 103 (17) 157 104 (14) 

T7 152 103 (17) 157 104 (14) 

DP= desvio padrão, T0 = após 4 horas admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = 

após 1 minuto término, T5 = após 2 minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 
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Figura 14- Representação gráfica da FC ao longo do tempo (média e erro 

padrão). 

 

 

T0 = após 4 horas admissão UTI, T1= final 1⁰ MRA, T2 = final 2⁰ MRA, T3 = final 3⁰ MRA, T4 = após 1 minuto término, 

T5 = após 2 minutos término., T6 = após 3 minutos término., T7 = após 5 minutos término. 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.3    Avaliação da oxigenação sanguínea 

 

5.3.1 Relação entre a pressão arterial de oxigênio e a fração inspirada 

de oxigênio (PaO2/FiO2) no momento da admissão na UTI, após 15 

minutos da 1º MRA, após 4 horas admissão e após 15 minutos da 

2º MRA. 

 

 Os valores descritivos das médias e desvios padrão da relação 

(PaO2/FiO2), de acordo com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 16 e 

na Figura 15 abaixo: 

 

Tabela 16 – Relação PaO2/FiO2dos pacientes submetidos à estratégia 

Intensivo ou convencional de ventilação mecânica (2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

  PaO2/FiO2     

T0 121 183 (34) 138 181 (38) 

T1 121 345 (76) 138 235 (67) 

T2 121 347 (68) 138 230 (74) 

T3 121 362 (66) 138 238 (73) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas admissão, T3 = após 

15minutos da 2⁰ MRA 
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Figura 15- Representação gráfica da Relação (PaO2/FiO2) ao longo do 

tempo (média e erro padrão). 

 

T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas admissão, T3 = após 15minutos da 2⁰ MRA 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional
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5.3.2 Pressão parcial de oxigênio no sangue arterial no momento da 

admissão na UTI, após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas 

admissão e após 15 minutos da 2º MRA. 

 

 Os valores descritivos das médias e desvios padrão da (PaO2), de 

acordo com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 17 e na Figura 16 

abaixo: 

 

Tabela 17 –  Pressão parcial de oxigênio no sangue arterial (PaO2) dos 

pacientes submetidos à estratégia Intensivo ou convencional de 

ventilação mecânica (2.009 – 2.013) 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

Avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

  PaO2 - mmHg     

T0 121 110 (20) 138 109 (23) 

T1 121 150 (40) 138 133 (38) 

T2 121 149 (41) 138 137 (34) 

T3 121 156 (39) 138 137 (42) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas admissão, T3 = após 

15minutos da 2⁰ MRA 
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Figura 16- Representação gráfica da (PaO2) ao longo do tempo (média e 

erro padrão). 

 
T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas admissão, T3 = após 15minutos da 2⁰ MRA 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.3.3 Saturação periférica de oxigênio no sangue arterial no momento da 

admissão na UTI, após a 1º MRA, após 4 horas admissão e após 15 

minutos da 2º MRA. 

 

 Os valores descritivos das médias e desvios padrão da (SpO2) , de 

acordo com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 18 e na Figura 17 

abaixo: 

 

Tabela 18 –  Saturação periférica de oxigênio (%) dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou Convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

    SpO2 - %    

T0 121 96 (2) 138 96 (1) 

T1 121 98 (1) 138 97 (1) 

T2 121 98 (1) 138 97 (1) 

T3 121 98 (1) 138 97 (2) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas admissão, T3 = após 

15minutos da 2⁰ MRA 
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Figura 17- Representação gráfica da (SpO2) ao longo do tempo (média e 

erro padrão). 

 

T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas admissão, T3 = após 15minutos da 2⁰ MRA 

 

 
 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.3.4 Saturação periférica de oxigênio < 90% em ar ambiente, após 5 

minutos na posição sentada no período da manhã, durante o 1⁰, 2⁰, 

3⁰, 4⁰ e 5⁰ dia do pós-operatório na UTI ou Unidades de Internação. 

 

 Os valores descritivos das porcentagens (%) da (SpO2%), de acordo 

com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 19 e na Figura 18 abaixo: 

 

Tabela 19 –  Saturação periférica de oxigênio < 90% em ar ambiente  (%) dos 

pacientes submetidos à estratégia Intensivo ou Convencional de 

ventilação mecânica (2.009 – 2.013) 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados % avaliados % 

SpO2< 90%     

T1 157 42,03 163 58,89 

T2 157 41,40 163 57,05 

T3 157 24,20 163 37,42 

T4 157 15,56 163 22,69 

T5 157 8,91 163 15,95 

DP= desvio padrão, T1 =  1⁰ dia pós-operatório , T2=  2⁰ dia pós-operatório , T3 =  3⁰ dia pós-operatório , T4 = 4⁰ dia 

pós-operatório, T5 = 5⁰ dia pós-operatório 
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Figura 18- Representação gráfica da (%) pacientes com SpO2< 90%em ar 

ambiente ao longo do tempo 

 

T1 =  1⁰ dia pós-operatório , T2=  2⁰ dia pós-operatório , T3 =  3⁰ dia pós-operatório , T4 = 4⁰ dia pós-operatório, T5 = 

5⁰ dia pós-operatório 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.3.5 Saturação periférica de oxigênio (SpO2%) em ar ambiente, após 5 

minutos na posição sentada no período da manhã, durante o 1⁰, 2⁰, 

3⁰, 4⁰ e 5⁰ dia do pós-operatório na UTI ou Unidades de Internação. 

 

 Os valores descritivos da (SpO2%), de acordo com os grupos e tempos, 

encontram-se na Tabela 20 e na Figura 19 e 20 abaixo: 

 

Tabela 20– Saturação periférica de oxigênio (SpO2%) em ar ambiente dos 

pacientes submetidos à estratégia Intensivo ou Convencional de 

ventilação mecânica (2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Protetor Grupo Convencional 

N⁰ pacientes Valor N⁰ pacientes Valor 

avaliados média (± DP) avaliados média (± DP) 

Saturação periférica de oxigênio (%)    

1⁰ pós operatório 157 91 (2,8) 163 89 (3,3) 

2⁰ pós operatório 157 92 (2,9) 163 89 (3,3) 

3⁰ pós operatório 157 93 (3,0) 163 92 (3,2) 

4⁰ pós operatório 157 94 (2,9) 163 93 (3,4) 

5⁰ pós operatório 157 96 (2,4) 163 95 (2,9) 
DP= desvio padrão, T1 =  1⁰ dia pós-operatório , T2=  2⁰ dia pós-operatório , T3 =  3⁰ dia pós-operatório , T4 = 4⁰ dia 

pós-operatório, T5 = 5⁰ dia pós-operatório 
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Figura 19- Representação gráfica da SpO2 %em ar ambiente ao longo do 

tempo 

 

T1 =  1⁰ dia pós-operatório , T2=  2⁰ dia pós-operatório , T3 =  3⁰ dia pós-operatório , T4 = 4⁰ dia pós-operatório, T5 = 

5⁰ dia pós-operatório 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 

 

 



Resultados  87 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1º PO 2º PO 3º PO 4º PO 5º PO

P
a

c
ie

n
te

s
 c

o
m

 S
p

O
2
≤
 9

0
%

 e
m

 a
r 

a
m

b
ie

n
te

 (
%

)

Intensivo

Convencional

 

Figura 20- Representação gráfica dos pacientes (%) comSpO2 ≤ 90% em ar 

ambiente ao longo do tempo 

 1⁰ dia pós-operatório , 2⁰ dia pós-operatório , 3⁰ dia pós-operatório , 4⁰ dia pós-operatório, 5⁰ dia pós-operatório 

 

 

5.3.6 Pressão parcial do dióxido de carbono no sangue arterial no 

momento da admissão na UTI, após 15 minutos da 1 MRA, após 4 

horas admissão e após 15 minutos da 2 MRA. 

        

Os valores descritivos das médias e desvios padrão da (PaCO2) , de 

acordo com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 21 e na Figura 21 

abaixo: 

 

 

P < 0.001     
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Tabela 21–  Pressão parcial do dióxido de carbono no sangue arterial (PaCO2) 

dos pacientes submetidos à estratégia Intensivo ou convencional 

de ventilação mecânica (2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

PaCO2 - mmHg     

T0 121 43 (6) 138 42 (5) 

T1 121 45 (7) 138 49 (9) 

T2 121 41 (6) 138 43 (8) 

T3 121 41 (7) 138 47 (9) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas, T3 = após 15minutos 

da 2⁰ MRA 
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Figura 21- Representação gráfica da (PaCO2) ao longo do tempo (média, 

erro padrão). 

 

 

T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas, T3 = após 15minutos da 2⁰ MRA
 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.4    Mecânica respiratória 

 

5.4.1  Pressão de pico de vias aéreas no momento da admissão na UTI, 

após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e após 15 minutos da 2º 

MRA 

 

 Os valores descritivos das médias, erro padrão da pressão de pico de 

vias aéreas, de acordo com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 22 e 

na Figura 22 abaixo: 

 

Tabela 22–   Pressão de pico de vias aéreas dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

Avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

Pressão de Pico  cmH2O    

T0 136 18,1 (3,2) 146 17,8 (2,6) 

T1 136 22,8 (2,9) 146 19,1 (2,2) 

T2 136 23,5 (2,9) 146 19,5 (2,3) 

T3 136 22,1 (2,3) 146 18,9 (2,3) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA com PEEP estratégia, T2 =  após 4 horas 

com PEEP da estratégia, T3 =  após 15 minutos da 2⁰ MRA com PEEP estratégia 
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Figura 22- Representação gráfica da pressão de pico de vias aéreas ao 

longo do tempo (média e erro padrão). 

 

T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA com PEEP estratégia, T2 =  após 4 horas com PEEP da 

estratégia, T3 =  após 15 minutos da 2⁰ MRA com PEEP estratégia 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.4.2  Pressão de platô de vias aéreas no momento da admissão na UTI, 

após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e após 15 minutos da 2º 

MRA 

 

 

 Os valores descritivos das médias e desvio padrão da pressão de pico 

de vias aéreas, de acordo com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 

23 e na Figura 23 abaixo: 

 

Tabela 23– Pressão de platô de vias aéreas dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

Pressão de Platô (cm H2O)    

T0 136 14,8 (2,6) 146 14,5 (2,1) 

T1 136 19,6 (2,2) 146 16,1 (1,9) 

T2 136 20,5 (2,3) 146 16,4 (2,1) 

T3 136 18,8 (2,1) 146 15,8 (2,2) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA com PEEP estratégia, T2 =  após 4 horas 

com PEEP da estratégia, T3 = após 15 minutos da 2⁰ MRA com PEEP estratégia 
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Figura 23- Representação gráfica da pressão de platô de vias aéreas ao 

longo do tempo (médias, erro padrão). 

 

T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA com PEEP estratégia, T2 =  após 4 horas com PEEP da 

estratégia, T3 = após 15 minutos da 2⁰ MRA com PEEP estratégia 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.4.3  Complacência pulmonar estática no momento da admissão na UTI, 

após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e após 15 minutos da 2º 

MRA 

 

 Os valores descritivos das médias e desvio padrão da complacência 

pulmonar estática, de acordo com os grupos e tempos, encontram-se na 

Tabela 24 e na Figura 24 abaixo: 

 

 

Tabela 24– Complacência pulmonar estática dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013) 

 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

Nº pacientes Valor Nº pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

Complacência (mL/cmH2O)    

T0 135 41 (12) 146 41 (11) 

T1 135 65 (19) 146 49 (14) 

T2 135 53 (16) 146 46 (14) 

T3 135 69 (18) 146 51 (18) 

 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA com PEEP estratégia, T2 =  após 4 horas 

com PEEP da estratégia, T3 = após 4 horas com PEEP 5 cmH2O, T4 =  após 15 minutos da 2⁰ MRA com PEEP 

estratégia 
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Figura 24- Representação gráfica da complacência pulmonar estática ao 

longo do tempo (médias, erro padrão). 

 

 

T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA com PEEP estratégia, T2 =  após 4 horas com PEEP da 

estratégia, T3 = após 15 minutos da 2⁰ MRA com PEEP estratégia 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.4.4  Resistência expiratória de vias aéreas no momento da admissão na 

UTI, após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e após 15 minutos 

da 2º MRA 

 

 Os valores descritivos das médias e erro padrão da resistência 

expiratória das vias aéreas, de acordo com os grupos e tempos, encontram-se 

na Tabela 25 e na Figura 25 abaixo: 

 

Tabela 25 –  Resistência expiratória de vias aéreas dos pacientes submetidos 

à estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

N⁰ pacientes Valor N⁰ pacientes Valor 

Avaliados 

média 

(DP) avaliados média (DP) 

Resistência expiratória (mL/L/cmH2O)   

T0 157 10,7 (2,8) 163 10,6 (2,5) 

T1 156 9,4 (5,9) 163 10,1 (5,6) 

T2 139 9,1 (2,4) 147 10,0 (1,9) 

T3 152 8,4 (2,3) 158 9,4 (2,1) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA com PEEP estratégia, T2 =  após 4 horas 

com PEEP da estratégia, T3 = após 15 minutos da 2⁰ MRA com PEEP estratégia 
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Figura 25- Representação gráfica da resistência expiratória de vias aéreas 

ao longo do tempo (média, erro padrão). 

 

 

T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA com PEEP estratégia, T2 =  após 4 horas com PEEP da 

estratégia, T3 = após 15 minutos da 2⁰ MRA com PEEP estratégia 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.4.5  Resistência inspiratória de vias aéreas no momento da admissão na 

UTI, após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e após 15 minutos 

da 2º MRA 

 

 

 Os valores descritivos das médias e desvio padrão da resistência 

expiratória das vias aéreas, de acordo com os grupos e tempos, encontram-se 

na Tabela 26 e na Figura 26 abaixo: 

 

 

Tabela 26–  Resistência inspiratória de vias aéreas dos pacientes submetidos 

à estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

N⁰ pacientes Valor 

N⁰ 

pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

Resistência inspiratória (mL/L/cm H2O)   

T0 155 11,4 (3,5) 162 11,2 (2,8) 

T1 154 9,7 (2,8) 162 9,6 (2,2) 

T2 139 9,3 (2,5) 147 10,2 (2,5) 

T3 150 9,1 (2,5) 157 9,4 (2,2) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA com PEEP estratégia, T2 =  após 4 horas 

com PEEP da estratégia, T3 = após 15 minutos da 2⁰ MRA com PEEP estratégia 
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Figura 26- Representação gráfica da resistência inspiratória de vias aéreas 

ao longo do tempo (média, erro padrão). 

 

 

T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA com PEEP estratégia, T2 =  após 4 horas com PEEP da 

estratégia, T3 = após 15 minutos da 2⁰ MRA com PEEP estratégia 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.4.6   Driving Pressure – (Pressão de Platô das vias aéreas, subtraído dos 

valores da PEEP) no momento da admissão na UTI, após 15 

minutos da 1º MRA, após 4 horas e após 15 min da 2º MRA. 

 

 Os valores descritivos das médias e desvio padrão do drive pressure, 

de acordo com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 27 e na Figura 26 

abaixo: 

 

 

Tabela 27–  Driving Pressure - (Pressão Platô – PEEP)dos pacientes submetidos 

à estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013) 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

N⁰ pacientes Valor N⁰ pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

Driving Pressure – Pressão Platô - PEEP (cmH2O)   

T0 157 9,8 (3,1) 163 9,5 (2,2) 

T1 156 6,5 (2,4) 163 8,0 (2,0) 

T2 139 7,5 (2,6) 148 8,3 (2,5) 

T3 152 5,9 (2,0) 158 7,8 (2,2) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI , T1=  após 15 min. da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas, T3 = após 15min. da 2⁰ 

MRA 
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Figura 27- Representação gráfica da driving pressure ao longo do tempo 

(média, erro padrão) 

 

T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas com PEEP da estratégia, T3 = após 15 

minutos da 2⁰ MRA 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.4.7  Fluxo inspiratório de vias aéreas no momento da admissão na UTI, 

após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e após 15 minutos da 2º 

MRA 

 

 

 Os valores descritivos das médias e desvio do fluxo inspiratório das 

vias aéreas, de acordo com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 28 e 

na Figura 28 abaixo: 

 

 

Tabela 28–   Fluxo inspiratório de vias aéreas dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013) 

 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

N⁰ pacientes Valor N⁰ pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

Fluxo inspiratório (mL/L/cm H2O)    

T0 155 23,1 (5,1) 162 23,0 (6,8) 

T1 154 23,7 (7,9) 162 21,5 (4,2) 

T2 139 24,8 (11,0) 147 26,6 (10,0) 

T3 150 22,9 (7,2) 157 22,4 (4,6) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas com PEEP da 

estratégia, T3 = após 15 minutos da 2⁰ MRA 
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Figura 28- Representação gráfica do fluxo inspiratório de vias aéreas ao 

longo do tempo (média, erro padrão). 

 

T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas com PEEP da estratégia, T3 = após 15 

minutos da 2⁰ MRA 

 

Obs: Ausência de diferença estatística significante entre os grupos e entre os tempos 
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5.4.8  Fluxo expiratório de vias aéreas no momento da admissão na UTI, 

após 15 minutos da 1º MRA, após 4 horas, e após 15 minutos da 2º 

MRA 

 

 

 Os valores descritivos das médias e desvio padrão do fluxo expiratório 

das vias aéreas, de acordo com os grupos e tempos, encontram-se na Tabela 

29 e na Figura 29 abaixo: 

 

Tabela 29–   Fluxo expiratório de vias aéreas dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

N⁰ pacientes Valor N⁰ pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

Fluxo expiratório (mL/L/cmH2O)    

T0 155 32,9 (8,5) 162 32,2 (6,5) 

T1 154 25,2 (8,6) 162 29,8 (6,1) 

T2 139 28,1 (7,3) 147 30,0 (6,3) 

T3 150 24,2 (7,3) 157 30,9 (6,4) 

DP= desvio padrão, T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas com PEEP da 

estratégia, T3 = após 15 minutos da 2⁰ MRA 
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Figura 29-  Representação gráfica do fluxo expiratório de vias aéreas ao 

longo do tempo (média, erro padrão). 

 

 

T0 = admissão UTI , T1=  após 15 minutos da 1⁰ MRA, T2 =  após 4 horas com PEEP da estratégia, T3 = após 15 

minutos da 2⁰ MRA 

 

 diferença significativa versus grupo Convencional

 diferença significativa versus T0 grupo Intensivo

 diferença significativa versus T0 grupo Convencional 
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5.4.9  Curva pressão x volume (P-V) dos Grupos Convencional e 

Intensivo no momento da admissão na UTI e após 4 horas. 

 

 Os valores descritivos das médias e desvio padrão dos ramos 

inspiratórios e expiratórios da curva pressão versus volume, de acordo com os 

grupos e pressões, encontram-se na Tabela 30 e 31 e nas Figura 30 e  31 

abaixo: 

 

Tabela 30–  Ramo inspiratório da curva pressão versus volume no momento da 

admissão na UTI e após 4 horas dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013) 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

N⁰ pacientes Valor N⁰ pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

1º CURVA P-V(cmH2O)    

T0 156 5,79 (17,81) 161 5,09 (19,72) 

T1 156 162,8 (68,82) 161 167,03 (70,49) 

T2 156 397,6 (129,89) 161 409,11 (131,26) 

T3 156 651,56 (194,96) 161 659,58 (203,81) 

T4 156 905,93 (274,77) 161 927,28 (295,41) 

2º CURVA P-V (cmH2O)    

T0 156 7,40 (24,39) 161 6,89 (21,75) 

T1 156 207,75 (91,83) 161 190,26 (72,96) 

T2 156 522,39 (169,57) 161 466,93 (138,82) 

T3 156 875,13 (265,45) 161 743,71 (211,16) 

T4 156 1218,47 (352,15) 161 1020,16 (295,07) 

DP= desvio padrão, 
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Tabela 31–  Ramo expiratório da curva pressão versus volume no momento da 

admissão na UTI e após 4 horas dos pacientes submetidos à 

estratégia Intensivo ou convencional de ventilação mecânica 

(2.009 – 2.013) 

 

Variável 

Grupo Intensivo Grupo Convencional 

N⁰ pacientes Valor N⁰ pacientes Valor 

avaliados média (DP) avaliados média (DP) 

1º CURVA P-V(cmH2O)    

T0 156 200,45 (169,25) 155 210,79 (160,86) 

T1 156 535,00 (236,03) 155 563,42 (276,89) 

T2 156 818,25 (291,73) 155 864,31 (333,97) 

T3 156 1039,25 (370,28) 155 1123,51 (542,73) 

T4 156 1173,48 (366,73) 155 1213,60 (387,64) 

2º CURVA P-V (cmH2O)    

T0 156 211,54 (190,16) 161 222,16 (308,43) 

T1 156 629,88 (267,83) 161 576,03 (308,12) 

T2 156 1009,69 (340,55) 161 888,19 (342,34) 

T3 156 1326,80 (386,41) 161 1157,14 (585,56) 

T4 156 1538,13 (439,69) 161 1269,71 (400,10) 

DP= desvio padrão, 
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Figura 30. Representação gráfica da curva pressão versus volume do 

Grupo Convencional no momento da admissão na UTI (      ) e após 4 

horas (         ) (média, erro padrão). 

 

 

 

Figura 31.Representação gráfica da curva pressão versus volume do 

Grupo Intensivo momento da admissão na UTI (      ) e após 4 horas            

(         ) (média, erro padrão). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Discussão
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Este foi um estudo clínico controlado e randomizado,que avaliou  320 

pacientes que se encontravam no período pós-operatório imediato de cirurgia 

cardíaca, que apresentaram injúria pulmonar aguda moderada/grave e  alto 

risco para complicações pulmonares no pós-operatório. O objetivo desse 

estudo foi avaliar através da utilização de duas estratégias de ventilação 

mecânica a eficácia e a segurança do uso de uma manobra de recrutamento 

intensivo em pacientes cardiopatas com injúria pulmonar pós-operatória, 

utilizou para isso um desfecho primário composto de complicações pulmonares 

graves além de desfechos secundários importantes como complicações 

clínicas extra-pulmonares, tempo de internação hospitalar e mortalidade.  A 

utilização de estratégia de ventilação mecânica composta de volume corrente 

de 6 mL/Kg, manobras de recrutamento alveolar intensivas,e o uso de uma 

maior pressão positiva ao final da expiração resultaram em uma menor 

incidência de complicações pulmonares nos primeiros cinco dias após a 

cirurgia. Esta estratégia de ventilação protetora associada com recrutamento 

alveolar intensivo, quando comparada ao grupo convencional, também 

associou com menor tempo de internação hospitalar e maior incremento da 

relação PaO2/FiO2, menor necessidade de oxigênio suplementar e ou 

ventilação mecânica não invasiva, melhora da mecânica respiratória, sem 

aumentar a incidência de instabilidade hemodinâmica clinicamente significante 

durante as manobras de recrutamento. 

Este foi o primeiro estudo que demonstrou o impacto de uma estratégia 

de ventilação mecânica protetora em pacientes de cirurgia cardíaca sobre o 

tempo de internação hospitalar. 
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 Futier et al (2013),13 demonstraram que uma estratégia ventilatória 

protetora intraoperatória, caracterizada por um volume corrente entre 6 e 8 

mL/Kg e um PEEP de 6 a 8 cm de H2O reduziu complicações pulmonares em 

cirurgias abdominais quando comparada a ventilação padrão. Nosso estudo 

demonstrou que a utilização de uma estratégia protetora de ventilação 

mecânica, resultou em  redução de 76% na taxa de complicações pulmonares 

Grau ≥ 3. Esta redução acentuada das complicações pulmonares pode ser 

devido a comparação de duas  estratégias de ventilação mecânica. Em nosso 

estudo, ambos os grupos foram ventilados de maneira protetora, porém 

projetamos no Grupo Intensivo uma maximização do recrutamento alveolar, 

maior pressão inspiratória de abertura alveolar e posterior manutenção de uma 

PEEP maior de 13 cmH2O, a fim de otimizar a proteção dos pulmões. A maioria 

dos estudos consistiram em volume corrente baixo (< 8 mL/Kg), associada ou 

não a recrutamento alveolar com PEEP alto ou baixo. Em observação recente, 

Severgnini et al.24 confirmaram a superioridade da ventilação protetora, 

caracterizada por 7 mL/Kg de volume corrente, PEEP 10 cm de H2O e 

manobras de recrutamento, na troca gasosa e na mecânica respiratória no pós-

operatório de cirurgias não-cardíacas. Nosso estudo demonstrou que uma 

estratégia protetora de ventilação associada a recrutamento intensivo pós-

operatório é benéfica comparada a estratégia protetora de ventilação associada 

a recrutamento padrão ou convencional após cirurgia cardíaca. A diferença de 

desenho do presente estudo comparado aos anteriores, está no fato de que 

ambos os grupos foram submetidos a ventilação protetora e a adição de um 

protocolo intensivo de recrutamento trouxe redução significante nas 

complicações pulmonares e no tempo de internação hospitalar, além de 
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melhora da mecânica respiratória e da troca gasosa, sem efeitos 

hemodinâmicos adversos.  

T.Dyhr et al(71) e Claxton et al.43, em 16 e 78 pacientes submetidos a 

cirurgia cardíaca respectivamente, demonstraram que após o recrutamento 

alveolar, a manutenção da PEEP foi necessária para manter o volume 

pulmonar e melhorar a oxigenação. No presente estudo, o grupo intensivo foi 

mantido com PEEP de 13 cmH2O enquanto o grupo convencional foi mantido 

com PEEP de 8 cmH20 após as manobras de recrutamento, de tal maneira que 

o grupo intensivo evoluiu com melhora significante da relação PO2/FIO2, da 

complacência estática e da histerese comparado ao grupo convencional. 

Possivelmente, o colapso alveolar foi reduzido de maneira eficaz com a 

manobra intensiva de recrutamento e com a manutenção de um PEEP mais 

elevada.  

 Estudos prévios demonstraram efeitos contraditórios da VM 

protetora na inflamação pulmonar e sistêmica. Wrigge et al.56 compararam a 

utilização de dois níveis de PEEP 6 e 12 cmH2O sem MRA, e não encontraram 

diferença nos marcadores inflamatórios analisados IL=6, IL=8 e TNFα, após 6 

horas de cirurgia. Zupancich et al.45 demonstraram que o grupo de pacientes 

submetidos a volumes corrente elevado (12 mL/kg/peso) e baixo PEEP 2 

cmH2O apresentou  aumento significantivo  destes mesmos mediadores 

inflamatórios. Não avaliamos mediadores inflamatórios, porém acreditamos que 

a  estratégia empregada no Grupo Intensivo com baixo volume corrente, MRA 

intensiva e manutenção de uma PEEP elevada, tenha contribuído na redução 

da resposta inflamatória pela melhora expressiva da oxigenação desde o POI 
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até o 5° dia analisado. Em população semelhante a do nosso estudo, foram 

publicados 5 estudos prévios. Tratam-se de estudos menores, com desfechos 

em sua maioria relacionados a troca gasosa e não a complicações pulmonares. 

Auler et al.72 realizaram um estudo envolvendo 40 pacientes divididos 

em dois grupos no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, com relação 

PaO2/FiO2 200, submetidos à manobra de recrutamento com CPAP de 20, 30 

ou 40 cmH2O, por 30 segundos, e este estudo demonstrou  que após aplicação 

da manobra de recrutamento houve melhora significativa da oxigenação 

caracterizada por aumento da relaçãoPaO2/FiO2 (p = 0,001), saturação 

periférica de oxigênio (p =0,004) e do volume corrente exalado (p = 0,038). 

Celebi et al22 realizaram um estudo também em cirurgia cardíaca envolvendo 

60 pacientes divididos em 3 grupos com MRA com CPAP de 40 cmH2O por 40 

segundos e CPAP de 20 cmH2O por dois minutos e o terceiro grupo apenas 

com a manutenção da PEEP em 5 cmH2O, Os autores encontraram que as 

manobras de recrutamento são superiores ao uso isolado do PEEP de 5 cm 

H2O no que se refere a oxigenação e a redução de atelectasias, porém com 

uma maior incidência de instabilidade hemodinâmica durante as manobras em 

comparação com o grupo controle. Minkovichet al.(48)analisaram 95 pacientes 

divididos em dois grupos que foram recrutados com insuflações manuais com 

pico de pressão de 30 a 35 cmH2O, realizadas durante 15 segundos durante a 

CEC e por 5 segundos no momento da admissão na UTI. O grupo submetido 

às manobras de recrutamento apresentou uma maior relação PaO2/FiO2 desde 

o pós-operatório imediato até as primeiras 24 horas após a cirurgia, mostrando 
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que as MRA são efetivas para reduzir a hipoxemia secundária a atelectasia 

após cirurgia cardíaca. 

Malbouisson et al.,21 analisaram 10 pacientes em choque cardiogênico 

após cirurgia cardíaca com relação PaO2/FiO2 200, e obtiveram após a MRA 

com CPAP de 40 cmH2O por 30 segundos, melhora da oxigenação após 10 e 

60 minutos, e redução do shunt intrapulmonar. Sundar et al.23 analisaram 149 

pacientes divididos em 2 grupos com alto e baixo volume corrente, sem utilizar 

MRA, e demonstraram que com baixo volume corrente os pacientes evoluiram 

com menor tempo de VM e menor taxa de re-IOT. 

Optamos por manter o Grupo Convencional na modalidade ventilatória 

SIMV à volume, uma vez que este é o procedimento padrão na admissão na 

UTI cirúrgica dos pacientes no pós-operatório imediato. Esteban et al.73 em seu 

estudo randomizado e controlado, envolvendo 79 pacientes com SDRA, não 

encontraram diferença significativa nas medidas de mecânica respiratória, 

oxigenação, barotrauma, dias de internação na UTI e hospitalar, quando 

compararam os dois grupos de pacientes ventilados na modalidade SIMV à 

volume ou SIMV à pressão. Encontraram apenas uma maior taxa de 

mortalidade intra hospitalar no grupo SIMV à volume, porém esta esteve 

relacionada a disfunção orgânica múltipla, em especial a insuficência renal, do 

que relacionada a modalidade ventilatória empregada. No Instituto do Coração 

em 2003, Castellana et al74 realizaram um estudo envolvendo 61 pacientes no 

pós-operatório imediato de cirurgia de revascularização do miocárdio, com 

hipoxemia caracterizada pela relação PaO2/FiO2< 200, e não encontraram 

diferença significativa nas duas primeiras horas da admissão na UTI, em 
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relação ao shunt pulmonar e a relação PaO2/FiO2, quando também 

compararam as duas modalidades SIMV à volume ou a pressão.  

Desta forma, como não existe na literatura evidências científicas 

mostrando a superioridade de uma modalidade sobre a outra, optamos por 

manter o grupo convencional da forma que foram admitidos na rotina da UTI, e 

para homogeneizar ainda mais os grupos, utilizamos após a randomização o 

mesmo volume corrente inspirado de 6mL/Kg/peso previsto e limitamos a 

pressão de platô em ≤ 30 cmH2O. 

Nosso estudo, além de demonstrar que uma estratégia intensiva de 

recrutamento alveolar, resultou em maior complacência pulmonar, menor delta 

de pressão e melhora na troca gasosa em todas as quatro horas em que os 

pacientes foram monitorizados, indicou que atingimos nosso objetivo de 

proteção pulmonar. Além disso, o deslocamento da curva P/V para a esquerda 

após quatro horas de ventilação no Grupo Intensivo reforçaram os nossos 

resultados que mostram que a disfunção do surfactante causada pela 

inativação e ou depleção foi minimizada nesse grupo de pacientes. Também 

demonstramos que tal estratégia resultou em redução significante de 

complicações pulmonares graves comparadas a estratégia convencional. O 

único estudo anterior que mostrou que o uso de uma estratégia de ventilação 

mecânica protetora após cirurgia cardíaca, minimizou a lesão pulmonar, com 

redução de mediadores pró-inflamatórios pulmonar, foi o estudo de Reis 

Miranda et al.46 

Como podemos observar todos os estudos apresentados anteriormente 

tiveram número reduzido de pacientes e acompanhamento por um período 
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muito curto, quer seja durante a CEC ou somente após algumas horas da 

admissão na UTI. Em nosso estudo, acompanhamos os pacientes do momento 

da admissão na UTI até a alta hospitalar, além de ter sido possível a 

monitorização hemodinâmica e respiratória dos pacientes. 

 Em contraste, um estudo recente, multicêntrico, PROVHILO51, 

evolveu 894 pacientes submetidos a cirurgia não-cardíaca em 30 centros, não 

mostrou efeitos benéficos durante a utilização de uma estratégia de ventilação 

mecânica protetora. A estratégia intraoperatória de ventilação consistiu de 

volume corrente de 8 mL/kg/peso e PEEP de 12 cmH2O vs ZEEP, ambos com 

MRA realizada com aumentos progressivos de 4mL/kg do volume corrente até 

atingir pressão de pico de 45 cmH2O, cuja duração da MRA foi de 3 irpm na 

pressão de platô de 30 cmH2O, realizada na indução anestésica. Nenhuma das 

duas estratégias protegeram os pacientes de complicações pulmonares no 

pós-operatório. Pelo menos três questões possam estar envolvidas com este 

resultado negativo. Primeiro o uso de uma FiO2 de 1,0 no momento da 

extubação, pôde ter induzido colapso alveolar, e ter suplantado os efeitos 

benéficos de uma PEEP mais elevada. Em segundo lugar, embora a 

complacência pulmonar dinâmica tenha melhorado no Grupo PEEP mais alta, a 

manobra de recrutamento alveolar utilizada foi abaixo do ideal e pôde não ter 

sido capaz de reduzir significantemente o colapso alveolar e evitar a lesão 

pulmonar induzida pela ventilação mecânica. A manobra foi aplicada na 

modalidade PCV com uma PEEP de 12 cmH2O e uma pressão de platô de 30-

35 cmH2O e aplicada por um período máximo de 10 segundos, 

aproximadamente três respirações. Em terceiro lugar, não foram realizadas 14 
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% de todas as manobras de recrutamento que deveriam ter sido aplicadas no 

grupo PEEP superior. Nosso estudo utilizou em ambos os grupos estratégia 

protetora de ventilação mecânica e manutenção de uma PEEP mínima de 8 

cmH2O. O nosso grupo Intensivo de recrutamento alveolar foi submetido a um 

total de 6 MRA realizadas em dois ciclos de 3 manobras cada, com intervalo de 

4 horas entre elas, tempo muito maior de aplicação da técnica do que as 3 irpm 

realizada no estudo PROVHILO. 51 

 A hipotensão arterial tem sido descrita como uma complicação 

frequente associada as manobras de recrutamento alveolar, limitando a sua 

aplicabilidade. Observamos apenas uma redução transitória na pressão arterial 

no Grupo Intensivo durante a manobra de recrutamento alveolar, mas a média 

da PAM foi mantida maior do que 60 mmHg e não ocorreu nenhum efeito 

adverso hemodinâmicos grave, que fosse necessário interromper a manobra. 

Possivelmente, isto ocorreu porque todos os pacientes tiveram sua volemia 

ajustada e otimizada em termos de volume vascular e infusão se necessário de 

vasopressor. Nestas condições as manobras de recrutamento alveolar são 

seguras e eficazes na reversão da hipoxemia. 

 Este estudo apresenta algumas limitações. Dentre elas podemos 

citar o fato de ter sido realizado em um único centro, um hospital de referência 

para tratamento em cardiologia, o que pode comprometer a generalização dos 

resultados para outras populações. O mecanismo de lesão pulmonar 

relacionado a CEC e a ventilação mecânica intra-operatório, pode limitar a 

generalização das nossas descobertas para outros pacientes hipoxêmicos no 

pós-operatório de cirurgia não cardíaca. Apesar da nossa rotina ter como uma 
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das metas o controle da dor pós-operatória, não mensuramos o nível de dor 

apresentada diariamente por nossos pacientes, fator que sabidamente contribui 

para o desenvolvimento de complicações pulmonares. Outra limitação é que o 

grupo convencional também recebeu um tratamento baseado em recrutamento 

alveolar, embora de menor magnitude, o que talvez tenha mascarado um 

benefício ainda maior da estratégia intensiva. Embora nossos resultados sejam 

discordantes de outros estudos recentes, nós acreditamos que em nossos 

pacientes a estratégia de ventilação protetora, acrescida de uma manobra de 

recrutamento alveolar mais intensiva, foi mais eficaz, pela redução na 

incidência de complicações pulmonares e por não apresentar complicações 

hemodinâmicas graves secundárias as manobras de recrutamento alveolar, 

como relatadas em estudos anteriores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Conclusões
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 Ventilação mecânica protetora associada à estratégia de recrutamento 

alveolar intensivo reduziu a incidência de complicações pulmonares 

graves em 5 dias em pacientes hipoxêmicos no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca. 

 A estratégia de recrutamento alveolar intensivo reduziu o tempo de 

internação na unidade em terapia intensivo de pacientes hipoxêmicos no 

pós-operatório de cirurgia cardíaca. 

 A estratégia de recrutamento alveolar intensivo reduziu o tempo de 

internação no hospital, em pacientes hipoxêmicos no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca. 

 e hospitalar 

 A estratégia intensiva de recrutamento alveolar no pós-operatório 

imediato de cirurgia cardíaca resultou em melhora da troca gasosa e da 

mecânica respiratória em pacientes hipoxêmicos no pós-operatório de 

cirurgia cardíaca, sem comprometimento hemodinâmico. 
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